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ANEXO I  

  

CAMPUS RIO BRANCO 

 

 

 Nome Curso Situação Motivo 
1.  Adans Vittor Gastino Santos do 

Nascimento ABI - Teatro classificado   

2.  

Adrian Araujo Coelho Licenciatura em História classificado   

3.  

Adriel Freitas da Cunha 
Licenciatura em 
Matemática classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

4.  

Agatha Rodrigues Correia da 
Silva 

Bacharelado em 
Psicologia classificado   

5.  

Airton da Silva Lima 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado . 

6.  

Alana Monte Nascimento 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativa no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio e terá o valor do mesmo deduzido 
de sua bolsa pró-estudo do mês de novembro)                          Deverá se 
desligar do auxílio de ações online de extensão universitária, caso o 
mesmo seja bolsa da Proex. 

7.  

Aleane Francisca De Souza 
Oliveira Licenciatura em Filosofia classificado   

8.  

Alenaria Menezes Martins 
Bacharelado em 
Geografia classificado   



9.  

Alessandro da Silva Campos 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

10.  

Alexandre Lima Santos 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

11.  

Alex Bruno de Castro Pontes 
Licenciatura 

em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

12.  

Alexsandra de Lima 
Bacharelado em 
Educação Física classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

13.  

Alicia de Jesus Oliveira Cunha 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

14.  

Aline de Andrade Ferreira 
Licenciatura em 
Matemática classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

15.  

Aline Lima de Melo 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

16.  

Aline Santos da Silva Licenciatura em História classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

17.  

Amanda Dankar da Silva 
Licenciatura em Letras 
Português classificado   



18.  

Amanda Silva Brito Lemes Lima 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

19.  

Ana Julia Tavares Almeida 
Bacharelado em Ciências 
Sociais classificado   

20.  

Ana Patricia Tavares Mendonca 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

21.  

Ana Paula Ferreira Lima Licenciatura em Filosofia classificado   

22.  

Ana Raquel Alencar da Silva Licenciatura em Física classificado   

23.  

Anderson da Silva Mendes 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado   

24.  

Andreia Bezerra Guerra Licenciatura em Química classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

25.  

Anna Beatriz Nascimento 
Alencar 

Licenciatura em 
Pedagogia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

26.  

Anna Karolina Nascimento 
Alencar Bacharelado em Nutrição classificado   

27.  

Antonia Edilene Daniel de 
Carvalho 

Licenciatura em Letras 
Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

28.  

Antonia Maria Gomes da Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   



29.  

Antonio Felipe da Silva Licenciatura em Química classificado   

30.  

Antonio Gerson Rego da Silva Licenciatura em Música classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

31.  

Antonio Jhonata da Silva Pinto 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária classificado   

32.  

Arthur Cesar da Silva Barros 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

33.  

Axel Rodrigues Braga 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado   

34.  

Bárbara Dantas da Silva 
Bacharelado em Ciências 
Econômicas classificado   

35.  

Beatriz Luz Veiga Licenciatura em Geografia classificado   

36.  

Beatriz Mota Matos 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

37.  

Beatriz Sales Marinho 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado   

38.  

Bianca Lima de Arruda 
Licenciatura em Letras 
Português classificado   

39.  

Blaia Thauan Ribeiro Aleixo Licenciatura em Música classificado   

40.  

Bruna Anastacio de Oliveira 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   



41.  

Bruna Cristine de Lima Santos Licenciatura em Geografia classificado   

42.  

Bruna Estefany Silva de Barros 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

43.  

Bruna Jessyca Nascimento 
Araujo 

Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado   

44.  

Bruna Parente Braga 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado   

45.  

Bruna Shirley de Paiva Moreira 
Bacharelado em 
Educação Física classificado   

46.  

Bruno Campos De Lima Licenciatura em Geografia classificado 

Anexar declaração de desemprego do estudante. 
Estudante ativo no Auxilio Atividade de Campo em 18/11/2019. Terá que 
apresentar documento de Inatividade. 

47.  

Bruno Salomao Sales de Sousa ABI - Ciências Sociais classificado   

48.  

Caio Vinicius Silva Moreira ABI - Física classificado   

49.  

Camargo Vieira Do Nascimento Licenciatura em Física classificado   

50.  

Camila Anarati Vieira Braga 
Licenciatura em 
Matemática classificado   

51.  

Camila dos Santos Paiva 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

52.  

Camila Marcelino de Souza Licenciatura em História classificado   

53.  

Cammila Kitana dos Santos de 
Aguiar Bacharelado em História classificado   

54.  

Carolaine Bezerra da Costa 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   



55.  

Cassia Ellen Nunes Pereira Bacharelado em Nutrição classificado   

56.  

Charbel dos Santos Soares 
Bacharelado em 
Educação Física classificado   

57.  

Charleni Monteiro Alves 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado   

58.  

Charles Souza da Silva Bacharelado em Nutrição classificado   

59.  

Cleiverson de Querioz Melo 
Junior 

Bacharelado em 
Educação Física classificado   

60.  

Clicia Cristina Pinheiro Lima 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

61.  

Crisley de Vasconcelos Almeida 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado   

62.  

Daniela Souza Dos Santos Licenciatura em Geografia classificado 
Estudante ativo na atividade de campo, deverá apresentar documento de 
que está inativo. 

63.  

Daniele Brito de Souza 
Bacharelado em 
Geografia classificado   

64.  

Daniele Souza Ferreira 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado   

65.  

Daniel Lima Arantes Licenciatura em Química classificado   

66.  

Daniel Rickson Rogerio do 
Nascimento 

Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

67.  

David edson da silva lima Licenciatura em Geografia classificado   

68.  

David Nascimento Rufino Licenciatura em História classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 



69.  

David Oliveira De Sousa 
Bacharelado em 
Psicologia classificado   

70.  

David Willian de Oliveira da Luz Licenciatura em Geografia classificado   

71.  

Dhenniky Emanuely Portela da 
Costa 

Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

72.  

Diego Maia Silva Licenciatura em Geografia classificado   

73.  

Diego Oliveira de Jesus Medicina classificado 

Ativo no programa de Ações Online Universitária ( deverá apresentar 
declaração de desligamento  no ato da assinatura do termo de 
compromisso , caso esta seja bolsa da Proex) 

74.  

Dinaria Brito Da Silva Licenciatura em Geografia classificado 
Estudante ativo no Auxilio Atividade de Campo. Vigência 1/11/2019. 
Apresentar documento de desvinculação. 

75.  

Dione Gomes da Silva Licenciatura em Química classificado   

76.  

Edcarlos Alves Moutinho Licenciatura em Química classificado   

77.  

Edilene de Melo Pereira Licenciatura em Química classificado   

78.  

Ediogley Levi de Figueiredo 
Bacharelado em 
Jornalismo classificado   

79.  

Eduarda Ferreira Leitao 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

80.  

Eduardo Fernandes Felix 
Bacharelado em 
Engenharia Civil classificado   

81.  Eduardo Rocha Veloso de 
Sousa 

Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

82.  

Eliandra Lima dos Santos ABI - Teatro classificado   

83.  

Elianne da Silva Carneiro 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado   

84.  

Eline Cristiane Rodrigues Ribeiro 

Bacharelado em 
Psicologia com Ênfase em 
Avaliação Psicológica classificado   



85.  

Elissandra Rodrigues de Amorim 
Licenciatura em 
Matemática classificado   

86.  

Elizabethe de Abreu Pinheiro Bacharelado em História classificado   

87.  

Emanuela Costa de Paiva Bacharelado em Nutrição classificado   

88.  

Emerson da Silva Matias 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado 

Estudante ativo no Programa de Bolsa Pró-PcD ( caso assine o temro de 
compromisso do pró-estudo, será desligado do pró-pcd e não receberá o 
a bolsa pró-estudo este mês de novembro, uma vez que o pagamento de 
sua bolsa pró-pcd de novembro já foi solicitado e as duas bolsas não 
podem ser recebidas em acúmulo.) 

89.  

Emilly Ferreira Birimba Licenciatura em História classificado   

90.  

Erica de Oliveira Souza 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

91.  

Erica Gomes Cruz 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

92.  

Erika da Silva ABI - Teatro classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

93.  

Euzinete da Silva Queiroz Souza 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

94.  

Evelin Maria da Silva Pereira Licenciatura em Geografia classificado   

95.  

Evelyn Lima da Silva 
Bacharelado em Ciências 
Econômicas classificado   

96.  

Fabiana Oliveira Amaral 
Bacharelado em Ciências 
Econômicas classificado   



97.  

Fabineia Bento Custodio 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

98.  

Faina Maria Barroso Lopes 
Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro classificado 

 Estudante ativa no Programa de Bolsa Ações Proaes. ( caso assine o 
temro de compromisso do pró-estudo, será desligado do ações-proaes e 
não receberá o a bolsa pró-estudo este mês de novembro, uma vez que o 
pagamento de sua bolsa ações-proaes de novembro já foi solicitado e as 
duas bolsas não podem ser recebidas em acúmulo.) 

99.  

Fernanda Honório Amorim 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

100.  

Fernanda Maia de Oliveira Licenciatura em Filosofia classificado   

101.  

Filipe Nogueira de Gois Licenciatura em Física classificado   

102.  

Flora Maia de Lima 
Bacharelado em 
Geografia classificado   

103.  

Franciley da Silva Damasceno Licenciatura em História classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

104.  

Francisca das Chagas dos 
Santos 

Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

105.  

Francisco Adevaldo Nunes 
Barbosa Licenciatura em Química classificado   

106.  

Francisco Glaian da Silva Viana 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado   

107.  

Gabriel Alisson Pereira Machado Medicina classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 



108.  

Gabriel Ferreira Trindade ABI - Ciências Sociais classificado   

109.  

Gabriel Pereira Gadelha 
Licenciatura em Letras 
Português classificado   

110.  

Gabriel Silva de Melo 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado   

111.  

Gabriel Silva do Nascimento 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado   

112.  

Geiciane da Mota Moura 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

113.  

Gerson Bessa de Andrade 
Bacharelado em 
Geografia classificado   

114.  

Gigliane Teles Moreno Licenciatura em Química classificado   

115.  

Gilvama de Oliveira Santos 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

116.  

Gisele Amanda Urbano de 
Meneses Licenciatura em História classificado   

117.  

Gleiciane de Oliveira Barbosa 
Licenciatura em Letras 
Espanhol classificado   

118.  Gustavo Sousa Fontinele 
Sampaio 

Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

119.  

Helen Maria Ferreira Trindade 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

120.  

Henrique da Silva Nascimento Bacharelado em Nutrição classificado   

121.  

Herick Souza De Lima 
Bacharelado em 
Educação Física classificado   



122.  

Hian Carlos Cavalcante 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado   

123.  

Hilton Carlos Barros Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado   

124.  

Icaro Inacio Moraes dos Santos 
Bacharelado em 
Geografia classificado   

125.  

Igor Felipe dos Santos Cardoso 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

126.  

Igor Melo de Sousa 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

127.  

Ingrid Karolayne França da Silva  
Bacharelado em Medicina 
Veterinária classificado   

128.  

Isabela Caroline Silva Lima 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

129.  

Isabel Cristina Magalhaes Lima 
Bacharelado em 
Educação Física classificado   

130.  

Israel da Silva Florencio 
Licenciatura em Educação 
Física classificado   

131.  

Jamilly Maia da Silva 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

132.  

Janielly Soares Felicio 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária classificado   

133.  

Jaqueline Maia Almeida 
Bacharelado em 
Educação Física classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

134.  

Jaxon Marques de Lima Junior Licenciatura em Filosofia classificado   



135.  

Jayane Vitoria Furtado da Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Civil classificado   

136.  

Jayra Saturnino Martins Bacharelado em História classificado   

137.  

Jeferson Maciel Da Silva Licenciatura em Química classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

138.  

Jefersson Mesquita de Souza ABI - Física classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

139.  

Jeovana Gabriela Silva de Lima 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

140.  

Jessiane Braga Teixeira 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

141.  

Jessica Bernardo Pires ABI - Física classificado   

142.  

Jessica Karen Bezerra 
Amasifuen Bacharelado em Nutrição classificado 

Declarações da Daniele e Hudson devem ser assinadas. Os extratos 
bancários do Hudson e da estudante dever esta devidamente 
identificados. página 07, 08 e 09 da Carteira de trabalho da estudante. 

143.  

Jessica Oliveira da Costa 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   



144.  

Joao Neri Dos Santos 
Guimaraes Junior 

Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

145.  

Joao Pedro Lucas de Lima Licenciatura em Química classificado 
O estudante possui estagio devendo no ato da assinatura do Termo de 
compromisso apresentar a desvinculação no estágio. 

146.  

Joao Victor Mendes de 
Mendonca 

Bacharelado em Sistemas 
de Informação classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

147.  

Joao Vitor Alencar dos Santos 
Bacharelado em 
Engenharia Civil classificado   

148.  

Joao Vitor Henrique de Melo 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

149.  

Joelyton dos Santos Ferreira 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado   

150.  

Johnatan Almeida Farias 
Licenciatura em Letras 
Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

151.  

Joiscylene Rodrigues De Souza 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado Falta página 07 e 08 da Carteira de trabalho da Gabriele 

152.  

Jonas Vieira Prado Bacharelado em Direito classificado   



153.  

Jonathan Barbosa de Oliveira 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

154.  

Jonathan de Souza Brito 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado 

Possui bolsa permanência, tendo que optar (deverá apresentar 
comprovante de desligamento da bolsa Permanência no ato da assinatura 
do termo do pró-estudo, caso não apresente não será cadatsrado no pró-
estudo) 

155.  

Joquebede Fernandes Coelho 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

156.  

Jose Menezes da Silva Junior 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado   

157.  

Jose Rodrigo Silva De Oliveira 
Licenciatura em Educação 
Física classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

158.  

Jose Victor de Oliveira Sena Licenciatura em História classificado   

159.  

Josilene Claret Ramos Arancibia 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

160.  

Juliana Pereira Cabral 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado   

161.  

Julia Rodrigues Fontana 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   



162.  

Juscinéia dos Santos Delfino 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

163.  

Kalicia de Souza Araujo Licenciatura em Geografia classificado   

164.  

Karina Ferreira de Oliveira ABI - Teatro classificado   

165.  

Karina Motta Freire 
Licenciatura em Letras 
Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

166.  

Karolaine Nunes Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

167.  

Karoline de Souza Paiva 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

168.  

Karoliny Marques Machado 
Fernandes 

Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

169.  

Katrinny Alves da Silva 
Licenciatura em 
Matemática classificado   

170.  

Kelly Silva Abreu 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

171.  

Kelvim Mendonca Teixeira 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado   

172.  

Kerolaine Conceicao dos Santos 
Licenciatura em 
Matemática classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 



173.  

Keven de Souza Bassi Junior 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

174.  

Kharen de Oliveira Sousa 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

175.  

Laercio Silva da Silva Licenciatura em Geografia classificado   

176.  

Lais Monteiro da Silva 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado 

Estudante recebe a bolsa Pró-Inclusão (caso assine o termo de 
compromisso será automaticamente desligado do pró-inclusão e terá 
desconto no valor de sua bolsa pró-estudo  no mês de novembro, uma 
vez que já foi solicitado o papagamento do pró-inclusão) 

177.  

Larissa Melo Monteiro 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

178.  

Larissa Sampaio de Lima 
Licenciatura em Educação 
Física classificado   

179.  

Lauane Martins de Medeiros 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

180.  

Laura Oliveira de Sousa Licenciatura em Música classificado   

181.  

Leandro Carmo Da Silva 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado 

 Possui estágio devendo optar entre a bolsa e o estágio (na assinatura do 
termo de compromisso anexar o comprovante de desistência do Estágio, 
caso não apresente, não será cadastrado na bolsa pró-estudo) 

182.  

Leidimara Santos Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

183.  

Leonardo Lopes de Carvalho Bacharelado em Direito classificado   



184.  

Leonardo Nunes de Souza Licenciatura em Química classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

185.  

Leticia Furtado Ivos 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado   

186.  

Lidia Alves De Souza 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado   

187.  

Luana Monteiro de Souza 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

188.  

Luan Matheus de Sousa Lins 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

189.  

Luan Vitor dos Anjos Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

190.  

Lucas Agueiro de Carvalho 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

191.  

Lucas Ferreira Nascimento Bacharelado em Nutrição classificado   

192.  

Lucas Rodrigues Mendonca Licenciatura em Geografia classificado   

193.  

Lucas Silva do Monte 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado   



194.  

Luciana Ferreira Melo 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

195.  

Luciele Sobralino Cordeiro 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado 

Ativa na bolsa Promaed (caso assine o termo de compromisso será 
automaticamente desligado do Promaed e terá desconto no valor de sua 
bolsa pró-estudo  no mês de novembro, uma vez que já foi solicitado o 
pagamento do Promaed) 

196.  

Ludymille Andrade de Menezes ABI - Física classificado   

197.  

Luian Lima Nascimento 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

198.  

Luis Caligiuri Silva do 
Nascimento 

Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado   

199.  

Luis Gustavo Martins Negreiros 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado   

200.  

Luiz Carlos Paza Junior 
Bacharelado em 
Engenharia Civil classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

201.  

Luiz Henrique Vieira Braga Licenciatura em Filosofia classificado   

202.  

Luzia Gadelha Mesquita 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

203.  

Macdouglas Ferreira Teodoro 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   



204.  

Macilene Carmuca dos Santos Licenciatura em História classificado   

205.  

Maida da Silva Conceicao Licenciatura em Geografia classificado   

206.  

Marcelo Andrade da Silva 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

207.  

Marcelo Honorato da Silva 
Licenciatura em Letras 
Espanhol classificado   

208.  

Marcelo Porto Sousa Medicina classificado   

209.  

Marcelo Wilian da Silva 
Fernandes Licenciatura em Música classificado 

Possui bolsa Orquestra e Estágio terá que optar (anexar comprovante de 
desistência no ato da assinatura do Termo de compromisso. Não será 
cadastrada no programa pró-estudo caso não se desvincule dos demais 
bolsas da proex). 

210.  

Marcia Chaves da Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

211.  

Marcilino da Costa Freitas 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação classificado   

212.  

Marcilio Lima Germano de 
Oliveira Licenciatura em História classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

213.  

Marcio Almeida de Melo Licenciatura em Geografia classificado   

214.  

Marcio Silva Souza dos Santos 
Bacharelado em 
Geografia classificado   



215.  

Marcos Roberto Lima de Oliveira 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação classificado   

216.  

Maria Antonia Ferreira Gomes Licenciatura em História classificado   

217.  

Maria Cintia Silva de Freitas 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

218.  

Maria Clariana Silva dos Santos Licenciatura em História classificado   

219.  

Maria do Socorro Mourao de 
Medeiros Souza 

Licenciatura em Letras 
Libras classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

220.  

Maria Elisa de Lima Ribeiro 
Licenciatura em Educação 
Física classificado   

221.  

Maria Isabel Ferreira Lima Licenciatura em Filosofia classificado 

Ativa Promaed (caso assine o termo de compromisso será 
automaticamente desligado do Promaed e terá desconto no valor de sua 
bolsa pró-estudo  no mês de novembro, uma vez que já foi solicitado o 
pagamento do Promaed no mês de novembro) 

222.  

Maria Luiza Soares Corsini Licenciatura em História classificado 

Estudante possui Estágio, (anexar comprovante de desistência do estágio 
no ato da assinatura do Termo de compromisso. Não será cadastrada no 
programa pró-estudo caso não se desvincule das demais bolsas que 
recebe). 

223.  

Mariana Araujo Barros 
Bacharelado em 
Engenharia Civil classificado   



224.  

Mariana da Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado 

Estudante recebe bolsa Pró-inclusão (caso assine o termo de 
compromisso será automaticamente desligado do pró-inclusão e terá 
desconto no valor de sua bolsa pró-estudo  no mês de novembro, uma 
vez que já foi solicitado o pagamento do pró-inclusão do mês de 
novembro) 

225.  

Mariana Marques da Silva Licenciatura em História classificado   

226.  

Maria regiane da paixao 
kaxinawa 

Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

227.  

Maria Regina Moreira da Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Civil classificado   

228.  

Maria Sara da Silva Costa 
Bacharelado em 
Psicologia classificado   

229.  

Maria Valeria Carvalho de Moura Licenciatura em Geografia classificado   

230.  

Marta da Silva Farias ABI - Física classificado   

231.  

Matheus Eduardo Silva Souza Licenciatura em Filosofia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

232.  

Maurício Joaquim dos Santos 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado   

233.  

Mauro Celio Bento da Silva Licenciatura em História classificado 

Possui bolsa Pró-Pcd (caso assine o termo de compromisso será 
automaticamente desligado do pró-Pcd e terá desconto no valor de sua 
bolsa pró-estudo  no mês de novembro, uma vez que já foi solicitado o 
pagamento do pró-Pcd do mês de novembro) 

234.  

Max Willian Silva e Silva Bacharelado em Nutrição classificado   



235.  

Mayara Kethele Nascimento de 
Sousa 

Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado   

236.  

Maykon Souza de Souza 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

237.  

Maykon Weslley Souza Da Silva Licenciatura em Química classificado   

238.  

Merisson Lima de Souza Bacharelado em Nutrição classificado   

239.  

Micaela da Silva Oliveira Licenciatura em Geografia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

240.  

Michael Silva Arantes 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

241.  

Millyan Brhenda Lopes de Souza 
Licenciatura em Letras 
Português classificado   

242.  

Milton Talles Aquino Santos 
Bacharelado em 
Psicologia classificado   

243.  

Minagildo Braga da Silva Licenciatura em Química classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

244.  

Mirtes Phollyanna Silva de 
Oliveira 

Licenciatura em Educação 
Física classificado   

245.  

Mylena Xavier Dos Santos 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

246.  

Narayane Silva de Lima 
Licenciatura em Letras 
Espanhol classificado   

247.  

Natalia Gomelheira De Sousa 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   



248.  

Natanael Melo Monteiro Licenciatura em Geografia classificado   

249.  

Nayade Oliveira Ribeiro 
Licenciatura em Letras 
Português classificado   

250.  Neide de Oliveira Ramos da 
Silva Bacharelado em Nutrição classificado   

251.  

Nicolly Rodrigues Braga 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

252.  

Nikaele Mota Veras Licenciatura em Geografia classificado   

253.  

Oldair da Silva Amorim 
Licenciatura em Letras 
Espanhol classificado   

254.  

Orleian de Andrade Mota 
Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro classificado 

Possui bolsa Pró-Teatro (anexar comprovante de desistência do pró-
teatro no ato da assinatura do Termo de compromisso. Não será 
cadastrada no programa pró-estudo caso não se desvincule das demais 
bolsas que recebe). 

255.  

Ossimiley Da Silva Bino Licenciatura em Química classificado   

256.  

Otalicia Anastacio Souza Licenciatura em Geografia classificado   

257.  

Paloma Nascimeto de Souza 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

258.  

Pamela Karina Santos da Silva Bacharelado em História classificado   

259.  

Pamela Roberta da Silva Pereira 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

260.  

Pedro Augusto Souza 
Guimaraes 

Bacharelado em 
Geografia classificado   



261.  

Pedro Henrique Parente da Silva 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado   

262.  

Pedro Rocha Pereira Junior 
Licenciatura em Letras 
Espanhol classificado 

Possui bolsa Orquestra (anexar comprovante de desistência da bolsa 
orquestra no ato da assinatura do Termo de compromisso. Não será 
cadastrada no programa pró-estudo caso não se desvincule das demais 
bolsas que recebe). 

263.  

Peregrina Ferreira de Lima 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado   

264.  

Raely Tereza Pereira Ferreira 
Bacharelado em 
Enfermagem classificado   

265.  

Rafaela dos Santos Araujo Bacharelado em Nutrição classificado   

266.  

Rafaela Souza Da Silva 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado   

267.  

Rafael Paulino Quaresma 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

268.  

Raiane Rodrigues Roque Bacharelado em História classificado   

269.  

Raimunda Doroteia Sales do 
Nascimento 

Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

270.  

Raissa Sales da Rocha Bacharelado em Nutrição classificado   

271.  

Rauana Mendes Vieira Licenciatura em Química classificado   

272.  

Rayane Dias dos Santos Bacharelado em Nutrição classificado   

273.  

Rayane Silva Dos Santos 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

274.  

Rayane Teixeira de Oliveira Licenciatura em Química classificado   



275.  

Rayanna dos Santos Ribeiro 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

276.  

Rayhaty Souza da Silva ABI - Física classificado   

277.  

Rayná Girard Madeira 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária classificado   

278.  

Rebeca Leal Silva Licenciatura em História classificado   

279.  

Renã Gomes da Silva 
Licenciatura em 
Matemática classificado   

280.  

Rita de Kássia Falcão Ramos da 
Cunha 

Bacharelado em Ciências 
Econômicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

281.  

Rodrigo Araujo da Mota 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

282.  

Rosania Gregoria Da Silveira 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

283.  

Rosely Ferreira de Oliveira 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

284.  

Rosiane Paulo Dos Santos 
Siqueira 

Bacharelado em 
Psicologia com Ênfase em 
Psicologia Social e 
Políticas Públicas classificado   

285.  

Rosimeire de Souza e Souza 
Licenciatura em Educação 
Física classificado 

Ativa no Promaed (caso assine o termo de compromisso será 
automaticamente desligado do Promaed e terá desconto no valor de sua 
bolsa pró-estudo  no mês de novembro, uma vez que já foi solicitado o 
pagamento do Promaed do mês de novembro) 



286.  

Rosineide Maria de Lima 
Marinho 

Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

287.  

Rozilene da Silva Damasceno 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

288.  

Ruan Cezar Koczinski dos Reis 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

289.  

Ruth Da Silva E Silva Licenciatura em Filosofia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

290.  

Ryan da Cunha Feitosa 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

291.  

Sabrina Nascimento da Silva 
Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro classificado   

292.  

Salomao Silva Moura Licenciatura em Geografia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

293.  

Samara Mendonca e Silva Licenciatura em Música classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 



294.  

Samara Teles de Meneses 
Licenciatura em Letras 
Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

295.  Samoriel Wanarjhonson Pedrosa 
de Matos 

Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado   

296.  

Samuel Pessoa de Araujo 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

297.  

Sandy Carvalho da Silva Licenciatura em História classificado   

298.  

Sara Cristina Goncalves Paiva 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

299.  

Sara de Oliveira Pereira 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado   

300.  

Sarah Maria da Costa Dutra 
Bacharelado em 
Geografia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

301.  Scarlett Hillary Alencar Enes 
Lebre 

Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado   

302.  

Sebastiao Pereira Goes Filho Licenciatura em História classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

303.  

Severino Felipe Sa da Costa 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 



304.  

Stefane Silva Vidal Licenciatura em Geografia classificado   

305.  

Suziane Soares de Araujo 
Licenciatura em Letras 
Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

306.  

Tabita da Silva Rufino 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado   

307.  

Talita Ferrari Ferreira 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica classificado   

308.  

Tasso Magalhães Ribeiro Bacharelado em Nutrição classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

309.  

Thais vieira do carmo 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado   

310.  

Thayane Maria Santos Saldanha Licenciatura em Geografia classificado   

311.  

Thaylane da Silva Alves Bacharelado em Nutrição classificado   

312.  

Thaylon Cordeiro dos Santos 
Licenciatura em Letras 
Inglês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 



313.  

Thayna Almeida da Silva 
Licenciatura em Letras 
Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

314.  

Thayna Souza Prado Bacharelado em Nutrição classificado   

315.  

Vanessa Flor Nogueira 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

316.  

Victor Alexandre Lima Ribeiro 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação classificado   

317.  

Victor Gabriel Oliveira de Souza 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica classificado   

318.  

Vitoria Campos Moreira 
Licenciatura em 
Pedagogia classificado   

319.  

Vitoria Lima de Souza Licenciatura em Geografia classificado   

320.  

Wandson Lopes de Souza Licenciatura em Química classificado   

321.  

Wellington Carvalho de Araujo Licenciatura em Geografia classificado   

322.  

Wermeson da Silva Paiva 
Bacharelado em 
Psicologia classificado   

323.  

Wesdres Maia Fernandes 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

324.  

Wesley Cabral da Silva 
Licenciatura em Letras 
Libras classificado   



325.  

Yann Gledson Vieira Lima 
Licenciatura em Letras 
Francês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

326.  

Zandra Pilar Vela Navarro 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

327.  

Zaqueu Lima Ferreira Licenciatura em Geografia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o termo do pró-estudo, 
e terá o valor do AAE deduzido de sua bolsa pró-estudo do mês de 
novembro, uma vez que o pagamento do Aee do mês de novembro já foi 
solicitado) 

328.  

Aderson Queiroz da Silva 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva classificado   

329.  

Afonso de Paula Linhares Medicina classificado   

330.  

Antonio Carlos de Aguiar Silva Licenciatura em Física classificado   

331.  

Antonio Gustavo Alves Portela 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária Desclassificado Já possui Bolsa Pró-estudo. 

332.  

Adriane Silva de Melo 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado Não entregou a documentação 

333.  

Adriano da Silva Almeida Licenciatura em História Desclassificado Não entregou a documentação 

334.  

Adriel Oliveira da Silva Licenciatura em Química Desclassificado Não entregou a documentação 



335.  

Alcimara de Souza Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado Não entregou a documentação 

336.  

Alexandre Costa da Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Não entregou a documentação 

337.  

Alexandre Pinheiro Lira 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado Não entregou a documentação 

338.  

Aline Nascimento da Silva 
Licenciatura em Letras 
Francês Desclassificado Não entregou a documentação 

339.  

Amanda Santos de Souza 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado Não entregou a documentação 

340.  

Ana Clara Araujo da Silva 
Licenciatura em Letras 
Inglês Desclassificado Não entregou a documentação 

341.  

Ana Karoliny Cardina da Silva 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado Não entregou a documentação 

342.  

Andre Luiz Batista Da Silva Bacharelado em Nutrição Desclassificado Não entregou a documentação 

343.  

Annanda Souza de Campos 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado Não entregou a documentação 

344.  

Aparecida Lima De Freitas 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado Não entregou a documentação 

345.  

Barbara Carneiro Licenciatura em Química Desclassificado Não entregou a documentação 

346.  

Brendo Maia de Sales Bacharelado em História Desclassificado Não entregou a documentação 

347.  

Bruce Willys da Silva Moreira Licenciatura em Física Desclassificado Não entregou a documentação 

348.  

Bruna Natalia Medeiros de Lima Bacharelado em Direito Desclassificado Não entregou a documentação 

349.  

Caio Felipe de Souza Queiroz ABI - Teatro Desclassificado Não entregou a documentação 



350.  

Caroline de Jesus Rodrigues 
Lima 

Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro Desclassificado Não entregou a documentação 

351.  

Cilnaria de Mello Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

352.  

Claudya Simone Oliveira Costa 
Bacharelado em 
Jornalismo Desclassificado Não entregou a documentação 

353.  Crisnanda Damasceno De 
Souza 

Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado Não entregou a documentação 

354.  

Daniel de Albuquerque 
Cavalcante 

Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Não entregou a documentação 

355.  

Darlison Nascimento dos Santos 
Bacharelado em 
Educação Física Desclassificado Não entregou a documentação 

356.  

Eduardo Soares Cezar 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado Não entregou a documentação 

357.  

Eliane Joaquina de Souza 
Arellano 

Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

358.  

Emily Souza Rodrigues 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado Não entregou a documentação 

359.  

Esequiel De Lima Almeida Licenciatura em Química Desclassificado Não entregou a documentação 

360.  

Ester Silva de Souza ABI - Física Desclassificado Não entregou a documentação 

361.  

Everton de Lima Freire 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

362.  

Felipe Coelho Nascimento 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado Não entregou a documentação 

363.  

Fernando Alves Damasceno 
Licenciatura em Letras 
Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

364.  

Flavio Cristian de Oliveira 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado Não entregou a documentação 



365.  

Gabriel Ttutize de Albuquerque 
Silva 

Licenciatura em Letras 
Inglês Desclassificado Não entregou a documentação 

366.  

Guilherme de Souza Afonco 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado Não entregou a documentação 

367.  

Gustavo Figueiredo Rodrigues 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado Não entregou a documentação 

368.  

Hiasmine Lima da Silva 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado Não entregou a documentação 

369.  

Ingrid da Silva Moura 
Bacharelado em 
Jornalismo Desclassificado Não entregou a documentação 

370.  

Isnayra Consuelo Huanuiri 
Ribeiro Bacharelado em Nutrição Desclassificado Não entregou a documentação 

371.  

Ivan de Araujo Inacio 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado Não entregou a documentação 

372.  Janaira Narayana Ferreira de 
Oliveira 

Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

373.  

Jessica Moreira Diniz Medicina Desclassificado Não entregou a documentação 

374.  

Jessica Perroni Kudiess Medicina Desclassificado Não entregou a documentação 

375.  Joaquim Ricardo de 
Vasconcelos Neto 

Licenciatura em 
Matemática Desclassificado Não entregou a documentação 

376.  

Jose Cleilton Arsenio Rego 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

377.  

Josenilson Soares Pereira 
Licenciatura em 
Matemática Desclassificado Não entregou a documentação 

378.  

Jose Vinicius da Silva Santos 
Licenciatura em Letras 
Inglês Desclassificado Não entregou a documentação 

379.  

Jozieli Da Silva Apolinario 
Bacharelado em Ciências 
Econômicas Desclassificado Não entregou a documentação 

380.  

Juliano do Nascimento Cassiano 
Junior 

Bacharelado em 
Engenharia Civil Desclassificado Não entregou a documentação 



381.  

Katia de Souza Alencar 
Bacharelado em Medicina 
Veterinária Desclassificado Não entregou a documentação 

382.  

Keyssa Lorrany de Lima 
Azevedo Licenciatura em Geografia Desclassificado Não entregou a documentação 

383.  

Larissa Mendes da Costa 
Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro Desclassificado Não entregou a documentação 

384.  

Lazaro Barros Da Silva Licenciatura em Geografia Desclassificado Não entregou a documentação 

385.  

Leonardo Candido dos Santos 
Bacharelado em 
Engenharia Civil Desclassificado Não entregou a documentação 

386.  Lowrranna Mayany Silva de 
Oliveira Medicina Desclassificado Não entregou a documentação 

387.  

Luana Gadelha Lima 
Bacharelado em 
Geografia Desclassificado Não entregou a documentação 

388.  

Luan Henrique Viana de Lima 
Bacharelado em Ciências 
Econômicas Desclassificado Não entregou a documentação 

389.  

Lucirleia da Silva Cavalcante 
Licenciatura em Letras 
Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

390.  

Ludimila Lima Verus 
Bacharelado em 
Enfermagem Desclassificado Não entregou a documentação 

391.  

Luigi de Souza Maia Licenciatura em Geografia Desclassificado Não entregou a documentação 

392.  Luis Augusto Nobre de Souza 
Mendes 

Bacharelado em 
Engenharia Civil Desclassificado Não entregou a documentação 

393.  

Luís Henrique Costa Braun 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado Não entregou a documentação 

394.  

Marcos Gomes Moreira 
Bacharelado em 
Psicologia Desclassificado Não entregou a documentação 

395.  

Maria Rayele da Silva Soares Licenciatura em História Desclassificado Não entregou a documentação 



396.  

Maria Vitoria Nascimento da 
Silva ABI - Ciências Sociais Desclassificado Não entregou a documentação 

397.  

Mario Henrique Souza 
Rodrigues 

Bacharelado em 
Geografia Desclassificado Não entregou a documentação 

398.  

Nalabitiane de Souza 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

399.  

Nicole Lima da Silva Licenciatura em Química Desclassificado Não entregou a documentação 

400.  

Paulina Costa de Medeiros Licenciatura em História Desclassificado Não entregou a documentação 

401.  

Pedro Sergio Vieira Moraes 
Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro Desclassificado Não entregou a documentação 

402.  

Pedro Thiago Silva e Silva 
Licenciatura em Letras 
Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

403.  

Poliane Franca da Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

404.  

Prisco Martins Feitosa 
Licenciatura em Letras 
Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

405.  

Ranna Keroly Rocha Barroso 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

406.  

Ranna Maria Macedo Maia  

Bacharelado em 
Psicologia com Ênfase em 
Psicologia Social e 
Políticas Públicas Desclassificado Não entregou a documentação 

407.  

Renan de Souza Almeida ABI - Física Desclassificado Não entregou a documentação 

408.  

Sara Ferreira de Lima 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado Não entregou a documentação 

409.  

Sarah Silva Dias Medicina Desclassificado Não entregou a documentação 

410.  

Sheldon Swaiser da Silva 
Alencar 

Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado Não entregou a documentação 



411.  

Stefanie de Souza Rocha Silva Bacharelado em Nutrição Desclassificado Não entregou a documentação 

412.  

Talita Ferraz Trancoso Medicina Desclassificado Não entregou a documentação 

413.  

Tayana Nascimento De Souza 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Não entregou a documentação 

414.  

Thais Leandra Castro de Oliveira 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Não entregou a documentação 

415.  

Thaiz de oliveira peres 
Bacharelado em 
Enfermagem Desclassificado Não entregou a documentação 

416.  

Thiago dos Santos Inacio Medicina Desclassificado Não entregou a documentação 

417.  Victoria Karoliny Miranda 
Oliveira 

Licenciatura em 
Matemática Desclassificado Não entregou a documentação 

418.  

Vinicius Oliveira Magnavita Medicina classificado   

419.  

Vitor Antonio Carvalho Brana 
Muniz 

Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado Não entregou a documentação 

420.  

Vitoria Lopes da Silva 
Bacharelado em Ciências 
Econômicas Desclassificado Não entregou a documentação 

421.  

Vitória Silva Braga 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

422.  

Viviane da Silva Rocha ABI - Ciências Sociais Desclassificado Não entregou a documentação 

423.  

Waltemir Silva Dos Santos 
Licenciatura em Letras 
Francês Desclassificado Não entregou a documentação 

424.  Wenndlly Muryelle Lima de 
Oliveira 

Bacharelado em 
Enfermagem Desclassificado Não entregou a documentação 

425.  

Jessica Nepomuceno da Costa 
Licenciatura em Letras 
Francês Desclassificado Item 9.1 e 9.5 - mais de 5 documentos. 

426.  

Larissa Castello Branco de 
Souza 

Bacharelado em 
Educação Física Desclassificado Item 9.1 e 9.5 - entrega mais de 5 documentos em período de recurso. 



427.  

Lêda Ferreira da Silva Licenciatura em Filosofia Desclassificado Item 9.1 - não entregou a documentação. 

428.  

Thais Cristina Viana Cruz 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Item 9.1 e 9.5 - mais de 5 documentos no período de recurso. 

429.  

Vangela Souza dos Santos Licenciatura em Música Desclassificado Item 9.1 - não entregou a documentação. 

430.  

Abigail Rocha da Silva 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado 

Anexar extratos bancários identificados com o nome do correntista dos 
dois últimos meses (agosto e setembro) da estudante. 

431.  

Adelita Pereira Licenciatura em Geografia Desclassificado Anexar declaração de autônomo informando o valor declarado. 

432.  

Adisson de Lima Moraes Licenciatura em Geografia Desclassificado 
Faltou anexar extratos bancários dos meses agosto e setembro do 
estudante 

433.  

Agata Chris Gonzales Diaz Bacharelado em Nutrição Desclassificado Item 4.1 do edital estudante não possui matrícula no 1º semestre de 2020. 

434.  

Alcineia Galdino Pereira 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Anexar página 7 da carteira de trabalho e extratos bancários identificados 
com o nome do correntista dos dois últimos meses (agosto e setembro) 
da estudante; 
 
Carteira de trabalho, nas páginas de identificação (frente e verso), página 
do 
 
contrato de trabalho (último registro de emprego) e página subsequente 
em 
 
branco de Aunisseia; 
 
contracheque do aposentado José Nazário. 

435.  

Alice Calista Arimateia Licenciatura em Química Desclassificado 

Anexar extratos bancários com identificação do correntista da estudante; 
 
extratos bancários com identificação do correntista o irmão; 
 
contracheque referente ao mês de agosto e extratos bancários com 
identificação do correntista de Maria Nilza. 
 
Estudante ativa no Auxilio Alimentação Emergencial. 



436.  

Aline Gabriela da Silva Costa 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Item 9.5 do edital. 
 
 
 
Faltou anexar páginas do contrato de trabalho (7 e 8) da CTPS, extratos 
bancários identificados com nome do correntistas dos meses agosto e 
setembro, declaração assinada da parte cedente ou termo de audiência, 
onde conste o valor da pensão recebida e declaração de que não possui 
matrícula em outra instituição de ensino superior da estudante; 
 
carteira de trabalho, nas páginas de identificação (frente e verso), página 
do 
 
contrato de trabalho (último registro de emprego) e página subsequente 
em 
 
branco, extratos bancários dos dois últimos meses e declaração 
desemprego de Edilce; 
 
contracheque ou extrato do aposentado pensionista Andervan. 

437.  

Aline Kerolainy Batista Lima 
Bacharelado em 
Enfermagem Desclassificado 

Item 4.3 do edital. 
 
Aluna ativa no Auxilio Alimentação Emergencial. 

438.  

Alvaro Aguiar da Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado Item 4.1 do edital. 

439.  

Amanda Karem Falcao da Silva Licenciatura em História Desclassificado 

Anexar extratos bancários com identificação do correntista dos dois 
últimos meses (agosto e setembro) da estudante e página 8 da carteira de 
trabalho da estudante; 
 
páginas 11 e 12 da carteira de trabalho de Enos; 
 
extratos bancários com identificação do correntista dos dois últimos 
meses (agosto e setembro) de Rosana. 
 
Estudante ativa no Auxilio Alimentação Emergencial. 

440.  

Amanda Neri de Souza 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Faltou anexar declaração assinada da parte cedente ou termo de 
audiência, onde conste o valor da pensão recebida da estudante. 

441.  

Ana Cristina Almeida Bessa  
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado *Aluna ativa no Programa de Bolsa Pró-estudo. 

442.  

Ana Katrine Silva e Silva 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado Estudante ativa no Programa de Bolsa Pró-estudo 



443.  

Ana Kerolayne Araujo Rodrigues 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado 

Item 9.5 do edital. 
 
Faltou anexar página de identificação (frente) da e páginas do contrato 7, 
8 e 9 da carteira de trabalho, declaração de que não possui matrícula em 
outra instituição de ensino superior, extratos bancários identificados com o 
nome do correntista dos dois últimos meses e declaração de desemprego 
da estudante; 
 
RG, CPF, contracheque referente ao mês de agosto e extratos bancários 
identificados com o nome do correntista dos dois últimos meses de 
Vanucia. 

444.  

Ana Luisa Frota Oliveira 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado 

Faltou apresentar contracheques dos dois últimos meses (agosto e 
setembro) de Eduardo. 

445.  

Ana Paula da Silva Santiago 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Item 4.2 do edital. 

446.  

Ana Paula Moura de Andrade 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas Desclassificado Item 4.3 do edital 

447.  

Anderson Costa Rodrigues 
Bacharelado em Ciências 
Econômicas Desclassificado 

Anexar extrato bancário do mês de setembro e declaração assinada da 
parte cedente ou termo de audiência, onde conste o valor da pensão 
recebida e declarada da estudante; 
 
declaração de autônomo informando atividade exercida e renda média 
mensal de Maria da Glória. 

448.  

Anderson de Araujo Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Anexar declaração de que não possui vínculo com outra Instituição de 
Ensino Superior. 
 
*Aluno ativo no Auxílio Alimentação Emergencial. 

449.  

Andre Santos De Andrade Licenciatura em Química Desclassificado Item 4.2 do edital. 

450.  

Andressa da Silva Aragao Licenciatura em Geografia Desclassificado 

Item 9.5 e item 9.6 do edital. 
 
Faltou anexar documentação completa da estudante e do grupo familiar. 
Estudante consta inativo no Programa de Bolsas da Proaes. 

451.  

Anne de Aguiar Gondim 
Bacharelado em 
Enfermagem Desclassificado Aluna ativa no Programa de Bolsa Pró-estudo. 



452.  

Antônio Artemio Tangoa dos 
Santos 

Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado 

Anexar extratos bancários identificados com o nome do correntista dos 
dois últimos meses (agosto e setembro) e declaração de autônomo 
informando o valor declarado no questionário do estudante. 

453.  

Antônio Marcos Mariano da 
Rocha 

Bacharelado em 
Engenharia Civil Desclassificado Item 4.1 do edital. 

454.  

Antonny Mendonca Leal Licenciatura em História Desclassificado 

Item 9.5 do edital. 
 
Faltou anexar carteira de trabalho, nas páginas de identificação (frente e 
verso), página do 
 
contrato de trabalho (último registro de emprego) e página subsequente 
em 
 
branco e declaração de desemprego do estudante; 
 
Contracheque referente aos dois últimos meses (agosto e setembro) e 
extratos bancários identificados com o nome do correntista dos dois 
últimos meses (agosto e setembro) de Martefisa; 
 
Contracheque referente aos dois últimos meses (agosto e setembro) e 
extratos bancários identificados com o nome do correntista dos dois 
últimos meses (agosto e setembro) de Bruna. 

455.  

Arthur Jose de Souza Martins Licenciatura em Música Desclassificado 

Anexar declaração de que não possui vínculo com outra Instituição de 
Ensino Superior. 
 
*Estudante ativo no Auxílio Alimentação Emergencial. 

456.  

Bianca Mota Miranda ABI - Física Desclassificado 
Faltou anexar extratos bancários identificados com o nome do correntista 
dos dois últimos meses da estudante e Maria de Nazaré. 



457.  

Bruna Morais Machado 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Item 9.5 do edital. 
 
Faltou anexar carteira de trabalho, nas páginas de identificação (frente e 
verso), página do 
 
contrato de trabalho (último registro de emprego) e página subsequente 
em 
 
branco, último extrato de recebimento do benefício Bolsa Família e extrato 
bancário do mês de setembro  da estudante; 
 
Contracheque referente aos dois últimos meses (agosto e setembro) e 
extrato bancário do mês de setembro de Elias; 
 
extratos bancários identificados com o nome do correntista dos dois 
últimos meses (agosto e setembro) e declaração de desemprego de 
Vania. 

458.  

Bruna Santos de Castro 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Item 9.5 do edital. 

459.  

Carlos Dayan Alves Barros 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado Item 4.1 do edital. 

460.  

Carlos Eduardo De Oliveira 
Pinheiro 

Bacharelado em 
Enfermagem Desclassificado 

Faltou anexar contracheque referente aos dois últimos meses de Maria 
Antonia. 

461.  

Cleumir Macario da Silva 
Licenciatura em Letras 
Francês Desclassificado 

Anexar página de identificação (verso) e do contrato de trabalho da CTPS 
e extrato bancário do mês de agosto do estudante; 
 
divergência de informação na fatura de energia referente ao titular da 
conta, anexar esclarecimento. 
 
RG,CPF legível e declaração de autônomo em que conste o mesmo valor 
declarado em questionário de José Alcemir. 

462.  

Cleviane do Nascimento Silva 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado 

Anexar páginas do contrato de trabalho (último registro de emprego) e 
página subsequente em 
 
branco, extrato bancário do mês de agosto e esclarecimento dos valores 
que constam no extrato enviado da estudante; 



463.  

Cristiele Progenio do 
Nascimento 

Licenciatura em 
Matemática Desclassificado 

Anexar extratos bancários identificados com o nome do correntista dos 
dois últimos meses (agosto e setembro), declaração de autônomo 
informando atividade exercida e renda mensal e último extrato de 
recebimento do Benefício Bolsa família da estudante; carteira de trabalho, 
nas páginas de identificação (frente e verso), página do contrato de 
trabalho (último registro de emprego) e página subsequente em branco de 
Luiz Otávio 

464.  

Daiana Brito da Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Anexar extratos bancários identificados com o nome do correntista dos 
dois últimos meses (agosto e setembro) da estudante. 

465.  

Daiane Mendes de Oliveira 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Estudante ativa no Pró-dança, deverá apresentar documento de 
inatividade. 

466.  

Daniel Alves Farias de Oliveira Licenciatura em Geografia Desclassificado Estudante ativo no Programa de Bolsa Pró-estudo. 

467.  

Daniele Cunha da Silveira 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Item 4.3 do edital. 

468.  

Daniele da Silva Abreu 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas Desclassificado 

Anexar extratos bancários identificados com o nome do correntista dos 
dois últimos meses (agosto e setembro) de Eunice, Elionai, Daniel e da 
Estudante. 

469.  

Daniel Souza de Oliveira Licenciatura em História Desclassificado 

Anexar contracheque de setembro e extrato bancário identificado com o 
nome do correntista do mês de agosto do estudante; 
 
página 14 da carteira de trabalho de Maria de Fatima e declaração de 
nascimento de Gabriel. 

470.  

Daniel veras lopes 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado 

Anexar último extrato de pagamento do benefício Bolsa Família e página 
do contrato de trabalho (último registro de emprego) e página 
subsequente em branco. Caso não haja registros, comprovar com as 2 
(duas) primeiras páginas de contrato de trabalho em branco e declaração 
de autônomo informando atividade exercida e renda mensal declarada de 
Tatiane. 

471.  

Danilo Tomaz Conceição de 
Andrade 

Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado 

Item 4.2 e 4.3 do edital. 
 
Faltou anexar declaração de que não possui vínculo com outra Instituição 
de Ensino Superior. 
 
Aluno ativo no Auxílio Alimentação Emergencial. 



472.  

Darfne Pereira Silva 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado Extratos apresentados não identifica os titulares das contas. 

473.  

Debora Cristina Peres da Silva Bacharelado em Nutrição Desclassificado 

INDEFERIDO conforme item 9.5 do edital (Em casos excepcionais o 
candidato poderá acrescentar até 5 (cinco) documentos no período de 
recurso, acompanhado de justificativa. 
 
 
 
Faltou anexar página do contrato de trabalho (último registro de emprego) 
e página subsequente em branco da CTPS. Caso não haja registros, 
comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato de trabalho em 
branco, declaração de que não possui vínculo com outra Instituição de 
Ensino Superior e extratos bancários identificados com o nome do 
correntista dos dois últimos meses (agosto e setembro) da estudante; 
 
página do contrato de trabalho (último registro de emprego) e página 
subsequente em branco da CTPS. Caso não haja registros, comprovar 
com as 2 (duas) primeiras páginas 
 
de contrato de trabalho em branco e extratos bancários identificados com 
o nome do correntista dos dois últimos meses (agosto e setembro) de 
Isabel; 
 
contracheque dos dois últimos meses (agosto e setembro) e extratos 
bancários identificados com o nome do correntista dos dois últimos  
meses (agosto e setembro) de Carlos. 
 
Estudante ativa no Auxilio Alimentação Emergencial. 



474.  

Deborah Silva de Moraes Bacharelado em História Desclassificado 

INDEFERIDO conforme item 9.5 do edital (Em casos excepcionais o 
candidato poderá acrescentar até 5 (cinco) documentos no período de 
recurso, acompanhado de justificativa)  
 
 
 
Faltou anexar contracheque do mês de agosto, extratos bancários 
identificados com o nome do correntista dos dois últimos meses, 
declaração de que não possui vínculo com outra Instituição de Ensino 
Superior com assinatura manuscrita da estudante; 
 
extratos bancários identificados com o nome do correntista dos dois 
últimos meses e declaração de desemprego com assinatura manuscrita 
do irmão; 
 
declaração de autônomo e declaração de ausência bancária com 
assinatura manuscrita de Denilson; 
 
extratos bancários identificados com o nome do correntista dos dois 
últimos meses e declaração de desemprego com assinatura manuscrita 
de Eurica. 
 
Estudante ativa no Programa de Bolsas Ações Proaes. 

475.  

Debora Oliveira de Souza 
Licenciatura em Letras 
Espanhol Desclassificado Anexar contracheque de setembro da estudante. 

476.  

Denis de Oliveira Costa 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Estudante ativo no Programa de Bolsa Pró-estudo. 

477.  

Edicléia dos Santos Miranda 
Licenciatura em Letras 
Inglês Desclassificado 

Faltou apresentar extratos bancários identificados dos dois últimos meses 
(agosto e setembro) de Pedro. 

478.  

Edinice da Silva Melo 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Anexar carteira de trabalho, nas páginas de identificação (frente e verso), 
página do 
 
contrato de trabalho (último registro de emprego) e página subsequente 
em 
 
branco. Se não houver registros, comprovar com as 2 (duas) primeiras 
páginas de contrato de trabalho em branco e extratos bancários 
identificados com o nome do correntista dos dois últimos meses (agosto e 
setembro) da conta declarada da estudante. 



479.  

Elias Da Silva E Silva 
Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro Desclassificado Item 4.2 do edital. 

480.  

Élica de Oliveira Barbosa 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado 

Anexar comprovante de residência do endereço informado, páginas 15 e 
16 da carteira de trabalho e declaração de autônomo informando atividade 
exercida e renda mensal da estudante. 

481.  

Elielton dos Santos Goncalves Medicina Desclassificado 

Anexar extratos bancários com identificação do correntista dos dois 
últimos meses (agosto e setembro) do estudante; 
 
contracheques dos dois últimos meses (agosto e setembro) e extratos 
bancários com identificação do correntista dos dois últimos meses (agosto 
e setembro) de Elizeu. 
 
Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial. 

482.  

Elissandra Cruz Vieira Licenciatura em História Desclassificado 

Anexar comprovante de endereço (fatura de energia) no endereço 
informado da estudante; 
 
páginas 12 e 13 da carteira de trabalho de Alexsandra; 
 
contracheque do mês de agosto e extrato bancário do mês de setembro 
de Rosângela. 
 
*Recálculo de pontuação: pontuação final 45. 

483.  

Elizandra Farias de Lima Licenciatura em Geografia Desclassificado 
Estudante ativa no auxilio atividade de campo. Vigência 04/04/2020. 
Apresentar documento de desvinculação. 

484.  

Emanoelle da Cruz Melo 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Anexar extratos bancários com identificação do correntista da estudante; 
 
Divergência entre as informações declaradas e comprovadas na Carteira 
de Trabalho de Maria do Carmo, apresentar esclarecimento da carteira 
assinada. 
 
 
 
Estudante ativa no Edital de Ações online de Extensão Universitária. 



485.  

Emanuela Fragoso Do 
Nascimento 

Bacharelado em 
Jornalismo Desclassificado 

Anexar página do contrato de trabalho (último registro de emprego) e 
página subsequente em branco. Se houver registros, comprovar com as 
duas primeiras páginas de contrato de trabalho em branco da CTPS, 
extratos bancários identificados com o nome do correntista dos dois 
últimos meses (agosto e setembro) e declaração de autônomo informando 
atividade exercida e renda mensal declarada da estudante; 
 
página de identificação (frente) e página do contrato de trabalho (último 
registro de emprego) e página subsequente em branco. Se não houver 
registros, comprovar com as duas primeiras páginas de contrato de 
trabalho em branco da CTPS e Extratos bancários identificados com o 
nome do correntista dos dois últimos meses (agosto e setembro) do 
cônjuge. 

486.  Erika Carolaine Siqueira Da 
Silva 

Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado Item 9.5 do edital. 

487.  

Eula Manuelle Pereira Braga 
Bacharelado em 
Educação Física Desclassificado Estudante ativa no Programa de Bolsa Pró-estudo. 

488.  

Evanilda Costa Pinto 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado 

Item 4.9 do edital. Estudante possui estágio remunerado (ENERGISA). 
 
Faltou anexar página de identificação (frente e verso) da CTPS e extrato 
bancário do mês de setembro da estudante. 

489.  

Felipe Araujo da Silva 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado Faltou enviar extrato bancário do mês de setembro do estudante. 

490.  

Fernando Costa Oliveira 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado 

Faltou apresentar página do contrato de trabalho (último registro de 
emprego) e página subsequente em branco identificadas com a 
numeração e extratos bancários dos dois últimos meses (agosto e 
setembro) do estudante. 

491.  

Francimeire Marcos Dos Santos Licenciatura em História Desclassificado Item 9.3 (estudante não anexou documentação) 



492.  

Francisco Batista da Silva 
Manchineri 

Bacharelado em Ciências 
Econômicas Desclassificado 

Item 11.5 (estudante ativo na bolsa permanência) 
 
Documentação Pendente: 
 
- Contracheque do benefício da mãe (mês de agosto e setembro) 

493.  

Francisco Douglas Silva Castro 
Licenciatura em Letras 
Espanhol Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- Carteira de trabalho da estudante (pág. de contrato) 

494.  

Gabriela Ruela Wolter de Moura 
Bacharelado em Saúde 
Coletiva Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- RG e CPF da mãe 
 
- Comprovante de renda da mãe 
 
- Extratos bancários da mãe 

495.  

Gabriela Silva do Nascimento 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Documentação Incompleta: 
 
Faltou a pág. de contrato subsequente em branco 

496.  

Gabriel Braz de Melo Gama 
Araujo Rosas 

Bacharelado em Medicina 
Veterinária Desclassificado 

Item 9.5 (poderá acrescentar SOMENTE até 5 documentos no período de 
recurso) 
 
Documentação Pendente: 
 
- Extratos bancários dos dois últimos meses do estudante, irmão e da 
mãe (com identificação do titular da conta) 
 
- Carteira de trabalho do estudante, irmão e do pai (pág. de contrato 
subsequente em branco) 

497.  

Gabriel da Silva Brilhante 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado 

Item 9.5 (poderá acrescentar SOMENTE até 5 documentos no período de 
recurso) 
 
Documentação Pendente: 
 
- Carteira de trabalho da estudante (pág. de contrato), da mãe e do 
Quemon 
 
- Extratos bancários dos dois últimos meses do estudante, Quemon e da 
mãe   
 
- Declaração de desemprego do estudante 
 
- Declaração de autônomo da mãe e do Quemon 
 
- Declaração de que não possui matrícula em outra instituição de ensino 
superior, bem como não é portador de diploma de nível superior, 
preenchida e assinada pelo estudante 



498.  

Gabrielly Oliveira Moreira 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado 

Anexar declaração assinada da parte cedente ou termo de audiência, 
onde conste o valor da pensão recebida e declarada da estudante. 
 
Estudante ativa no Programa de Bolsas PIBIC. 

499.  

Gady Pedrosa da Silva Filho 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas Desclassificado 

Anexar página da carteira de trabalho digital em que conste a informação 
de ausência de registros e extratos bancários identificados com o nome 
do correntista dos dois últimos meses (agosto e setembro) do estudante. 
 
Contracheque referente aos dois últimos meses (agosto e setembro) de 
Maria. 

500.  

Geovana dos Anjos Vieira 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- Carteira de trabalho da estudante (pág. de contrato) 
 
- Extratos bancários da conta bancária declarada no questionário 

501.  

Geraldo Alexandre Mariano da 
Rocha 

Bacharelado em 
Educação Física Desclassificado Item 4.7 (ativo no Material Didático) 

502.  

Giovanna Isabelle Fernandes 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado 

Faltou apresentar páginas 1 e 3 do extrato bancário enviado do mês de 
setembro da estudante. 

503.  

Girgleidson Brilhante da Silva 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado 

Estudante ativo no auxílio participação nos jogos universitários. vigência: 
31/08/2018. Apresentar documento de desvinculação. 

504.  

Hendryk Zegarra de Freitas 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- Carteira de trabalho do pai 

505.  

Hérica Brunê de Oliveira 
Mendonça  

Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado Item 4.9 do edital. Estudante possui estágio remunerado (ENERGISA). 

506.  

Hermann Douglas Bezerra De 
Almeida 

Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado 

Anexar contracheque dos dois últimos meses (agosto e setembro) de 
Maria Mônica. 
 
Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial. 

507.  

Ilana Silva de Oliveira 
Licenciatura em Letras 
Espanhol Desclassificado 

Os extratos bancários apresentados da estudante estão sem identificação 
do correntista. 

508.  

Ilson Marinho Soares 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado Estudante ativo no Programa de Bolsa Pró-estudo. 

509.  

Irisney Nascimento da Silva 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado Faltou anexar extrato referente ao mês de setembro de Luiz.. 



510.  

Isabelly de Almeida Cardoso 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Anexar declaração de ausência de Carteira de trabalho assinada por Ary 
e Isabelly. 

511.  

Isabel Thais Souza Lima Bacharelado em História Desclassificado 
Faltou anexar extratos bancários dos dois últimos meses (agosto e 
setembro) da estudante. 

512.  

Ismael Silva Lang Licenciatura em Química Desclassificado 
Item 4.9 do edital. Estudante possui estágio remunerado. Ativo no Auxilio 
Alimentação Emergencial. 

513.  

Isnard de Sousa Farias Bacharelado em Nutrição Desclassificado 
Faltou anexar extratos bancários identificados com o nome do correntista 
dos dois últimos meses (agosto e setembro) de Pedro. 

514.  

Italo Bezerra De Almeida Licenciatura em Química Desclassificado 
Extratos bancário de Caroline não atende os critérios do edital 10.2.1. Os 
dados do correntista foram inseridos no extrato apresentado. 

515.  

Ivan Valente Do Nascimento 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado Anexar página 12 da carteira de trabalho do estudante. 

516.  

Jaiandra Gonçalves de Araujo Licenciatura em História Desclassificado Item 4.2 do edital. 

517.  

Jakson de Oliveira Ferreira 
Bacharelado em 
Educação Física Desclassificado Estudante ativo no Programa de Bolsa Pró-estudo. 

518.  

Janardi Silva Do Nascimento Bacharelado em Nutrição Desclassificado 

Anexar extrato bancário do mês de agosto do estudante;  
 
carteira de trabalho, nas páginas de identificação (frente e verso), página 
do 
 
contrato de trabalho (último registro de emprego) e página subsequente 
em 
 
branco de Tiago; 
 
declaração de autônomo informando atividade exercida e renda mensal 
de Francisca ou declaração assinada pelo mantenedor. 
 
Estudante ativo no edital de Ações online de Extensão Universitária. 

519.  

Jefita Sales de Lima 
Bacharelado em 
Educação Física Desclassificado Estudante já é contemplada com a Bolsa Pró-estudo 

520.  

Jessicley da Silva Barrozo 
Licenciatura em 
Matemática Desclassificado Falta paginas 07, 08 e 09 da Carteira de trabalho do estudante. 



521.  

Joao Victor Cardoso Davila 
Bacharelado em 
Jornalismo Desclassificado 

Item 9.5 - falta mais de 5 documentos. 
 
Falta Extratos bancários dos dois últimos meses devidamente 
identificados do Anderson e declaração de desemprego devidamente 
assinada. Páginas 10 a 14 da Carteira de trabalho da mãe e as 
Declaração de desemprego e de ausência de conta bancárias da mãe 
devidamente assinadas. Extratos bancários dois dois últimos meses do 
pai identificados e declaração de trabalho autônomo e/ou informal com o 
valor da renda e a atividade exercida pelo pai assinado. Extratos 
bancários do estudante identificados  e contracheque dos dois últimos 
meses atualizados. Item 11.5.1 do Edital - O estudante ativo no Auxílio 
Alimentação Emergencial -AAE, ao assinar o termo de compromisso 
deste edital estará optando por esta bolsa, sendo desvinculado do AAE. 

522.  

Joao Vitor Carlos Reboucas Licenciatura em Física Desclassificado 

Falta carteira de trabalho da Maria Karina. Extratos bancários dos dois 
últimos meses da Caixa econômica do estudante. Obs.: não serão aceitos 
extratos bancários de aplicativo sem o nome do titular da conta e dados 
bancários. 

523.  

Jose Leoncio De Lima Silva 
Licenciatura em 
Matemática Desclassificado 

Apresentar extrato bancários do mes de setembro do estudante. Informar 
se ainda é bolsista CNPQ, se sim, deve optar (optar na assinatura do 
termo de compromisso, anexando comprovante de desistência da bolsa 
CNPQ). 

524.  Jose Roberto Batista Bezerra 
Junior Licenciatura em Música Desclassificado Já possui pró-estudo 

525.  

Josielen Dos Santos Dias Licenciatura em Física Desclassificado 

4.2. Não ter reprovação por falta em mais de 01(uma) disciplina, no 
segundo semestre de 2019, caso tenha sido bolsista da Proaes. 
 
4.3. Não ter trancamento e/ou reprovação em mais de 50% das disciplinas 
matriculadas no segundo semestre letivo de 2019, caso tenha sido 
bolsista da Proaes; 



526.  

Jozualdo de Aguiar Araújo 
Licenciatura em 
Matemática Desclassificado 

Documentação entregue no recurso de forma incompleta.  
 
Faltou a Declaração de trabalho autônomo e/ou informal da mãe, as 
página 08 e 09 da Carteira de trabalho do estudante, e a carteira de 
trabalho da mãe foi entregue incompleta faltando as páginas identificação 
(foto) e página 13. 

527.  

Karen da Costa Santos Licenciatura em História Desclassificado 

Falta contracheque dos dois últimos meses e extratos bancários dos dois 
últimos meses da mãe. Páginas 07,08 e 09 da Carteira de trabalho da 
avó, declaração de desemprego e extratos bancários dos dois últimos 
meses da avó. 

528.  

Karoline Mendonca Caires Medicina Desclassificado 

Estudante ativa na bolsa PROGRAD e no AEE. 
 
Falta mais de 5 documentos, item 9.5. Falta Declaração de trabalho 
autônomo e/ou informal e extratos bancários dos dois últimos meses do 
pai. Contracheque dos dois últimos meses e extratos bancários dos dois 
últimos meses da mãe. Carteira de trabalho, declaração de desemprego, 
extratos bancários dos dois últimos meses da estudante. Fatura da conta 
de energia e falta Declaração que não possui vínculo acadêmico com 
outra instituição de ensino superior, bem como não sou portador (a) de 
diploma de Nível Superior (ANEXO V) da estudante. 

529.  

Kathleen Mercedes Bezerra do 
Nascimento 

Bacharelado em Medicina 
Veterinária Desclassificado 

4.1 do Edital - Ser estudante regularmente matriculado em cursos de 
graduação no primeiro semestre de 2020, modalidade presencial, na Ufac 
(estudante realizou trancamento total).  
 
Falta página 14 e 15 da Carteira de trabalho da estudante. Esclarecer 
depósitos bancários na conta de estudante. 

530.  

Katiane da Cunha Barbosa 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado 

Documentação entregue no recurso incompleta. Falta contracheque dos 
dois últimos meses e os extratos bancários dos dois últimos meses da 
mãe (Keusia). 

531.  

Kelly da cunha barbosa 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado 

Documentação incompleta. Falta Contracheque e extratos bancários dos 
dois últimos meses da mãe. 



532.  

Kennedy da Silva Melo 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado Estudante já recebe a bolsa Pró-Estudo. 

533.  

Lauanda Brassolotto Souza Licenciatura em História Desclassificado 

Falta página de identificação (verso) e páginas 12 a 14 da Carteira de 
trabalho da mãe e declaração de renda para autônomos e/ou informais 
com o valor da renda. 

534.  

Laura Gabrielly Avila Alves Bacharelado em Nutrição Desclassificado 

Carteira de trabalho da estudante. Extratos bancários dos dois últimos 
meses (agosto e setembro) da avó e da estudante e contracheque da 
aposentadoria da avó. Declaração que não possui equipamento. 

535.  

Lohanny Andrena Cunha 
Rodrigues Bacharelado em História Desclassificado 

Extratos bancários dos dois últimos meses do pai e da estudante. Carteira 
de trabalho e declaração de renda da Francilene e da estudante. 

536.  

Luan Lucas Camilo Teixeira 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado Estudante já é contemplado com a bolsa pró-estudo. 

537.  

Lucas Francklim Melo Storchi 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Faltou extratos bancários da conta do Branco do Brasil na qual recebe o 
Auxílio Alimentação Emergencial. Deve ser apresentado  extratos 
bancários de todos os domicílios bancários. 

538.  

Lucas Lima da Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Falta carteira de trabalho da Érik. Contracheque do mês de agosto e 
extratos bancários dos dois últimos meses do pai. Páginas 07, 08 e 09 da 
Carteira de trabalho do estudante e extratos bancários dos dois últimos 
meses devidamente identificados do estudante. Obs.: não serão aceitos 
extratos bancários de aplicativo sem o nome do titular da conta e dados 
bancários. Item 11.5.1 do Edital - O estudante ativo no Auxílio 
Alimentação Emergencial -AAE, ao assinar o termo de compromisso 
deste edital estará optando por esta bolsa, sendo desvinculado do AAE. 

539.  

Lucas Manoel Crispim 
Fernandes Bacharelado em Nutrição Desclassificado 

Carteira de trabalho (principalmente as páginas 07, 08 e 09) do irmão. 
Apresentar contracheque do vínculo em aberto na carteira de trabalho do 
estudante ou contrato de rescisão. 

540.  

Lucas Rayan Silva de Souza Licenciatura em História Desclassificado 
Item 4.2 -  Não ter reprovação por falta em mais de 01(uma) disciplina, no 
segundo semestre de 2019, caso tenha sido bolsista da Proaes. 



541.  

Ludimila Pereira de Lima Bacharelado em Nutrição Desclassificado 

Extratos bancários dos dois últimos meses do cônjuge e da estudante 
devidamente identificados.  A estudante deve apresentar os extratos 
bancários da conta do banco do brasil informada no questionário e da 
conta Nubank. Obs.: não serão aceitos extratos bancários de aplicativo 
sem o nome do titular da conta e dados bancários. Divergência das 
informações - esclarecer se já possui ou não graduação, no Edital 
20/2020 informou possuir. Divergência de informações - aluna precisa 
justificar porque no Edital 20/2020 informou que possui graduação e agora 
informou que não possui. 

542.  

Marcelo Farias de Araújo 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado Item 4.3 do Edital 

543.  

Marcielle Rocha Barbosa 
Bacharelado em 
Psicologia Desclassificado 

Documentação entregue no recurso incompleta. Falta os extrato bancário 
do mês de agosto do cônjuge e documentação de renda da mãe. 

544.  

Marcos Luanderson Correa de 
Souza 

Licenciatura em Artes 
Cênicas: Teatro Desclassificado 

Extratos bancários dos dois últimos meses do banco Santander do 
estudante e conta de energia elétrica do mesmo. 

545.  

Maria Erenice Rodrigues Pereira 
Licenciatura em 
Matemática Desclassificado Estudante já recebe a bolsa Pró-Estudo. 

546.  

Maria Jeicilane Dutra da Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Falta contracheque dos dois últimos meses e extratos bancários dos dois 
últimos meses devidamente identificados da estudante. Obs.: não serão 
aceitos extratos bancários de aplicativo sem o nome do titular da conta e 
dados bancários. 

547.  

Maria Lauana da Silva Araujo 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado Item 4.3 do Edital 

548.  

Maria Neci Pereira da Silva 
Bacharelado em 
Geografia Desclassificado 

Falta as devidas assinaturas nas declarações da estudante e carteira de 
trabalho da estudante incompleta (falta página de contratos de trabalho). 



549.  

Mateus dos Santos Cavalcante Licenciatura em História Desclassificado 

4.2. Não ter reprovação por falta em mais de 01(uma) disciplina, no 
segundo semestre de 2019, caso tenha sido bolsista da Proaes. 4.3. Não 
ter trancamento e/ou reprovação em mais de 50% das disciplinas 
matriculadas no segundo semestre letivo de 2019, caso tenha sido 
bolsista da Proaes; 

550.  

Mirla Estefani Ferreira Franca Licenciatura em História Desclassificado Não consta o arquivo em PDF com a documentação. 

551.  

Nacíria Chaves Anute Sousa 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado 

Falta Extratos bancários devidamente identificados dos dois últimos 
meses da estudante. Carteira de trabalho, declaração de renda e extratos 
bancários dos dois últimos meses do cônjuge. Falta Declaração que não 
possui vínculo acadêmico com outra instituição de ensino superior, bem 
como não sou portador (a) de diploma de Nível Superior (ANEXO V).  
Divergência de informações - aluna precisa justificar porque no Edital 
20/2020 informou que possui graduação  (apresentar comprovante que 
não possui). 

552.  

Natalia Keully de Lima 
Licenciatura em Letras 
Português Desclassificado 

Falta extratos bancários dos dois últimos meses da Caixa Econômica da 
Maria Celia. As 3 declarações da estudante devem conter a assinatura da 
mesma. Obs.: não serão aceitos extratos bancários de aplicativo sem o 
nome do titular da conta e dados bancários. 

553.  

Nayane Cunha de Souza Licenciatura em Geografia Desclassificado 
Falta mais de 5 documentos. Item 9.5 do Edital. Falta documentos de 
renda da estudante e dos pais. 

554.  

Odair Jose de Souza 
Nascimento 

Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Item 4.2 - Já possui graduação. 

555.  

Paula Cristina Cavalcante do 
Vino Licenciatura em Geografia Desclassificado 

Extratos bancários da mãe com identificação e o contracheque do 
benefício do INSS da mãe. Carteira de trabalho (página foto e 07, 08 e 09) 
da estudante e extratos bancários dos dois últimos meses da estudante. 
Observação: não será aceito extratos bancários de aplicativo sem o nome 
do titular da conta. 



556.  

Raelle Cristina Andrade da Silva 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas Desclassificado 

Apresentar documentação dos pais e do grupo familiar. Divergência de 
informações - aluna precisa Justificar porque informou no Edital 20/2020 
que reside com os pais e neste Edital  informou residir com a avó. 

557.  

Rafaela Silva Gaspar 
Bacharelado em 
Engenharia Elétrica Desclassificado 

Item 4.3 do Edital - Não ter trancamento e/ou reprovação em mais de 50% 
das disciplinas matriculadas no segundo semestre letivo de 2019, caso 
tenha sido bolsista da Proaes; 

558.  

Rafael Pedro Braz de Melo 
Gama Araujo Rosas 

Bacharelado em 
Educação Física Desclassificado 

Falta Carteira de trabalho do estudante. Carteira de trabalho do pai 
(principalmente as página de identificação -Verso e páginas 21, 22, 23, 
24, 25,26). Extratos bancários dos dois últimos meses do Gabriel, da mãe 
e do estudante devem vir com a identificação. Observação: não será 
aceito extratos bancários de aplicativo sem o nome do titular da conta. 

559.  

Rafael Silva Souza 
Bacharelado em 
Engenharia Agronômica Desclassificado 

Item 9.5 do Edital - Falta mais de 5 documentos. 
 
Falta Carteira de trabalho, declaração de desemprego e extratos 
bancários dos dois últimos meses do cônjuge. Falta assinatura nas 
declarações do estudante (Anexo III e Anexo V) e extratos bancários dos 
dois últimos meses do estudante. 

560.  

Raiele Souza Moura Bacharelado em História Desclassificado 

Falta página 10 a 13 da carteira de trabalho da mãe e extratos bancários 
dos dois últimos meses da mãe (foi enviado extrato de serviços). a 
carteira de trabalho completa da estudante com os dados do contrato de 
trabalho (a apresentada digital está com um corte) e extratos bancários 
dos dois últimos meses da  Caixa econômica da estudante. 

561.  

Railine Souza Moura 
Bacharelado em 
Psicologia Desclassificado 

Falta página 10 a 13 da carteira de trabalho da mãe e extratos bancários 
dos dois últimos meses da mãe (foi enviado extrato de serviços). Falta a 
carteira de trabalho completa da Raiele com os dados do contrato de 
trabalho (a apresentada digital está com um corte) e extratos bancários 
dos dois últimos meses da Caixa econômica da Raiele. 



562.  

Raísa Rodrigues Gebara 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Item 4.3 do Edital - Não ter trancamento e/ou reprovação em mais de 50% 
das disciplinas matriculadas no segundo semestre letivo de 2019, caso 
tenha sido bolsista da 
 
Proaes. 

563.  

Ramon Lucas Leandro da Silva Licenciatura em História Desclassificado 
Documentação incompleta. Faltou as páginas da Carteira de trabalho da 
Maria do Socorro (Avó). 

564.  

Rayane Alexandre Leodegario 
da Silva Bacharelado em História Desclassificado 

Extratos bancários dos dois últimos meses da mãe. Carteira de trabalho, 
extratos bancários dos dois últimos meses e declaração de renda de 
autônomo e/ou informal do pai. Carteira de trabalho  (página 07, 08 e 09) 
da estudante. 

565.  

Rayssa Denise Fernandes 
Cavalcante Licenciatura em História Desclassificado 

4.1 do Edital - Ser estudante regularmente matriculado em cursos de 
graduação no 
 
primeiro semestre de 2020, modalidade presencial, na Ufac. 

566.  

Regiane Bessa da Silva 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado Estudante já é contemplada com a bolsa do Pró-Estudo. 

567.  

Roger Rodrigues de Oliveira 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado Falta Contracheque dos dois últimos meses do Maurício. 

568.  

Rosangela Silva dos Santos 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Item 4.2 do Edital - Não ter reprovação por falta em mais de 01(uma) 
disciplina, no segundo semestre de 2019, caso tenha sido bolsista da 
Proaes. 

569.  

Ruth pereira do nascimento Licenciatura em História Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- Extratos bancários dos dois últimos meses da  mãe 

570.  

Sabrina Albuquerque de Lima 
Licenciatura em Ciências 
Biológicas Desclassificado 

Documentação Incompleta: 
 
A carteira de trabalho da mãe está com vários contratos em aberto, ou 
seja não foi dado baixa nos contratos, contudo o estudante também não 
enviou nenhuma declaração justificando essa situação. 

571.  

Sonia Maria Leandro Onofre Licenciatura em Filosofia Desclassificado Estudante já é contemplada com Pró-estudo 

572.  

Suelen de Melo Brasil 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação Desclassificado Item 4.3 



573.  

Suelene Almeida da Silva Licenciatura em Geografia Desclassificado 

item 9.5 (faltando mais que 5 documentos, conforme listados abaixo) 
 
Documentação Pendente: 
 
- Carteira de trabalho da estudante (pág. 06 e 07) 
 
- Extratos bancários da estudante (com identificação do titular da conta) 
 
- RG e CPF do cônjuge 
 
- Extratos bancários do cônjuge (com identificação do titular da conta) 
 
- Contracheque do cônjuge (mês de agosto e setembro) 
 
- Comprovante do bolsa família 

574.  

Sunamita Costa Ferro Licenciatura em Geografia Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- Extratos bancários dos dois últimos meses da estudante e da mãe 
 
- Carteira de trabalho da estudante (folha onde conste os contratos) 
 
- Declaração de desemprego da estudante e da mãe 

575.  

Taiza Monteiro Cordeiro 
Licenciatura em Educação 
Física Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- Declaração de autônomo com valor declarado no questionário 
socioeconômico  
 
- Extratos bancários dos meses de setembro  
 
- Declaração de que não possui matrícula em outra instituição de ensino 
superior, bem como não é portador de diploma de nível superior, 
preenchida e assinada pelo estudante 

576.  

Talison de Amorim Gomes 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado 

Documentação pendente: 
 
Faltou extratos bancários do estudante, com identificação do titular da 
conta 

577.  

Tatiana Ferreira de Oliveira 
Licenciatura em Letras 
Inglês Desclassificado Estudante já é contemplado com a bolsa pró-estudo 

578.  

Tatiana Ribeiro da Silva 
Licenciatura em Letras 
Francês Desclassificado 

Item 9.5 (poderá acrescentar SOMENTE até 5 documentos no período de 
recurso) 

579.  

Tauana Souza da Silva 
Licenciatura em 
Matemática Desclassificado Item 4.3 

580.  

Thays Souza da Silva 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado Item 4.1 



581.  

Tiago Araujo da Silva 
Bacharelado em 
Engenharia Florestal Desclassificado 

Documentação incompleta: 
 
Faltou extrato bancário do estudante, mês de setembro 

582.  

Ulisses Garcia de Araujo ABI - Física Desclassificado 

Documentação incompleta: 
 
Item 9.4 

583.  

Vanessa Isabele do Nascimento 
Amasifuen Araujo 

Licenciatura em Letras 
Francês Desclassificado 

Documentação Pendente: 
 
- Extratos bancários da estudante e da mãe (mês de setembro) 
 
- Carteira de trabalho da estudante  
 
- Declaração de desemprego da mãe 

584.  

Vangela de Souza Rocha 
Licenciatura em Letras 
Libras Desclassificado Item 4.4 

585.  

Vanilde Souza Silva Licenciatura em Música Desclassificado 

Item 4.10 do edital - renda bruta superior a 1,5 salário mínimo e meio. 
 
Também não anexou páginas 07 e 08 da carteira de trabalho e 
declaração de desemprego (anexo II do edital) de Vangela. 
 
Não anexou cópia das páginas 07 e 08 da carteira de trabalho, extratos 
bancários dos 02 últimos meses com identificação de Ivanilce.  
 
Observação: não será aceito extratos bancários de aplicativo, que não 
possua o nome do titulara da conta.  
 
Aluna terá que anexar todas as declarações novamente, devidamente 
assinada de próprio punho pelos declarantes. 

586.  

Weverton Da Silva Bezerra 
Bacharelado em 
Psicologia Desclassificado 

Não anexou extratos bancários dos meses de setembro e outubro com 
identificação de Francisca. 
 
Não anexou extratos bancários dos meses de setembro e outubro com 
identificação de Weverton. 
 
Não será aceito extratos bancários de aplicativo sem constar o nome do 
titular da conta, ou seja no próprio extrato de cada mês deve constar o 
nome do titular da conta e número da conta, pois não aceitamos print dos 
extratos. 

587.  

Willian Gomes da Silva Licenciatura em Música Desclassificado Item 4.3 do edital. 



588.  

Wislle Souza Dantas 
Licenciatura em 
Matemática Desclassificado 

Renda comprovada incompatível com as despesas apresentada. Aluno 
apresentou documento com rasura (extrato bancário da mãe). 

589.  

Ysla Paula de Oliveira Alves 
Licenciatura em 
Pedagogia Desclassificado 

Não anexou declaração de renda  (conforme anexo II ou III do edital) de 
Ysla. Cópia do extrato bancário do mês de outubro de Claudia. A carteira 
de trabalho de Cláudia está assinada, pois não apresenta data da saída e 
assinatura do empregador,  sendo necessário ter apresentado 
contracheque dos 02 últimos meses, conforme solicita no edital. 

590.  

Rodrigo de Paiva Soares 

Bacharelado em 
Psicologia com Ênfase em 
Avaliação Psicológica Desclassificado Item 9.1 e 9.5 -mais de 5 documentos em período de recurso. 



ANEXO II 

CAMPUS CRUZEIRO DO SUL 

 Nome Curso Situação Motivo 
1.  

Adson Oliveira Lima Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

2.  

Amanda da Silva Souza Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

3.  

Ananda Nascimento da 
Costa Bacharelado em Enfermagem classificado   

4.  

Ana Paula da Silva 
Oliveira Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

5.  

Ana Paula Ferreira de 
Araujo Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

6.  

Ana Tarsila do 
Nascimento Machado Licenciatura em Letras Inglês classificado   

7.  

Andressa Gaspar da 
Silva Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

8.  

Antonia Livia de Souza Bacharelado em Enfermagem classificado   

9.  

Antonio Silva Costa Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

10.  

Arenildo Oliveira 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   

11.  

Beatriz Amaral da Costa Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

12.  

Bianca Coelho da Silva Bacharelado em Engenharia Florestal classificado   



13.  

Carlene Firmino dos 
Santos Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

14.  

Carlos Felipe Souza 
Alencar Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

15.  

Cintia Juliana de Oliveira 
Silva 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   

16.  

Cristian Anselmo 
Bernardo Damasceno 
Mota Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

17.  

Cristiane da Costa Silva Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

18.  

Deivisson Correa da Silva Licenciatura em Pedagogia classificado   

19.  

Deivisson Santos de 
Souza Licenciatura em Pedagogia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

20.  

Dhiane Silva de Almeida 
Mello Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

21.  

Diego Damasceno 
Monteiro Bacharelado em Direito classificado   

22.  

Edinilson da Silva 
Mesquita Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   



23.  

Eduardo Silva de Alencar Licenciatura em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

24.  

Elida silva de souza Licenciatura em Pedagogia classificado   

25.  

Elizeu Freitas Miranda Bacharelado em Engenharia Florestal classificado   

26.  

Emily Barbosa de Moura Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

27.  

Eraldo Pereira da Costa Bacharelado em Engenharia Florestal classificado   

28.  

Eric de Souza 
Nascimento Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

29.  

Eriton dos Santos 
Oliveira Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

30.  

Evelin Daiene Melo Silva Bacharelado em Enfermagem classificado   

31.  

Everton De Souza 
Sombra Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 



32.  

Fabia de Souza Alencar Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Aluna está vinculado à bolsa Pró-inclusão (caso assine o 
termo de compromisso será automaticamente desligado 
do pró-inclusão e terá desconto no valor de sua bolsa pró-
estudo  no mês de novembro, uma vez que já foi solicitado 
o pagamento do pró-inclusão do mês de novembro) 

33.  

Fabian Vitor Monteiro 
Farias Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

34.  

Fabricia Monteiro Farias Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

35.  

Fátima Rosa de Andrade Licenciatura em Letras Inglês classificado   

36.  

Felipe Marcelino Da Silva 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   

37.  

Fernanda Ferreira De 
Souza Bacharelado em Enfermagem classificado   

38.  

Fernanda Tavares Lima Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

39.  

Francisco Coelho da 
Rocha Licenciatura em Letras Inglês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

40.  

Francisco Francismar 
Alves Sales Licenciatura em Pedagogia classificado   

41.  

Gabriel da Silva Souza Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 



42.  

Gabrielle de Moura 
Chaves 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   

43.  

Geneses Souza da Silva Licenciatura em Letras Inglês classificado   

44.  

Giullian Monteiro 
Carneiro Licenciatura em Letras Português classificado 

Aluno vinculado a bolsa de extensão ( deverá apresentar 
declaração de desvinculção no ato da assinatura do temro 
de compromisso do pró-estudo. Não será cadastrado no 
pró-estudo caso não apresente o documento solcitado, 
uma vez que bolsas da proaes não podem ser acumuladas 
com outras bolsas da Ufac). 

45.  

Guilherme Lucas de 
Oliveira Lima Licenciatura em Letras Inglês classificado 

Aluno vinculado a bolsa de extensão ( deverá apresentar 
declaração de desvinculção no ato da assinatura do temro 
de compromisso do pró-estudo. Não será cadastrado no 
pró-estudo caso não apresente o documento solcitado, 
uma vez que bolsas da proaes não podem ser acumuladas 
com outras bolsas da Ufac). 

46.  

Helen Tauana de Souza 
Costa Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

47.  

Ilune da Silva Mesquita Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

48.  

Ingride Maria Pereira dos 
Santos Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

49.  

Ingrid Lima dos Santos Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

50.  

Isabelle Caroline Silva 
Dutra Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

51.  

Ivone Oliveira Guimaraes Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

52.  

Jacson Leao Ferreira Licenciatura em Letras Inglês classificado   

53.  

Jamilly Silva Marques 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   



54.  

Jardel Moura de Souza Licenciatura em Ciências Biológicas classificado 

Aluno vinculado a bolsa RUNI, sendo necessário optar 
entre a bolsa pró-estudo e Bolsa REUNI, caso resolva ficar 
com a bolsa pró-estudo terá que apresentar comprovante 
de desligamento da Bolsa REUNI (Não será cadastrado no 
pró-estudo caso não apresente o documento solcitado, 
uma vez que bolsas da proaes não podem ser acumuladas 
com outras bolsas da Ufac). 

55.  

Jeferson Soares Costa Bacharelado em Direito classificado   

56.  

Jeneffer Nayane 
Shawanava de Almeida Licenciatura em Pedagogia classificado   

57.  

Jessica Maria Ramos de 
Souza Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

58.  

Joab Lopes Araujo Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

59.  

Joacir Luiz Pereira 
Gomes Bacharelado em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

60.  

Joao Lucas Silva de 
Alencar Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 



61.  

Joao Paulo Barbosa de 
Freitas 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

62.  

Joao Victor Bezerra 
Guimaraes Licenciatura em Letras Inglês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

63.  

Jose Andre Pinho da 
Silva Bacharelado em Enfermagem classificado   

64.  

Jose Antonio Soares De 
Carvalho Junior Licenciatura em Letras Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

65.  

Jose Marcos Nascimento 
das Chagas Bacharelado em Direito classificado 

Não anexou cópia da Carteira de trabalho, nas páginas de 
identificação (frente e verso), página do contrato de 
trabalho (último registro de emprego) e página 
subsequente em branco de Francisco Jorge, Luiz e José 
Marcos. Caso Francisco Jorge, Luiz e José Marcos não 
possuam carteira de trabalho, anexar declaração 
devidamente assinada informando que os mesmos não 
possuem o documento.  
 
Cópia dos extratos bancários dos meses de setembro e 
outubro de Cosma e Francisco Jorge, sendo que foi 
anexado "saldo da conta" e o edital pede extratos 
bancários. 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo que não possua o nome do titular da conta. 



66.  

Karen Luana Mota dos 
Santos Licenciatura em Ciências Biológicas classificado 

Não anexou extrato bancário do mês de setembro e 
declaração de autônomo/informal (anexo III do edital) de 
Miguel, sendo que o mesmo informou que realiza "bicos". 
 
Não anexou declaração de autônomo/informal (anexo III 
do edital) de Maicon, sendo que o mesmo também 
informou que realiza "bicos". 
 
Não anexou extrato bancário de setembro, e 
contracheques de agosto e setembro de Karen Luana, 
pois a carteira de trabalho está assinada, bem como a 
mesma não anexou declaração de renda (anexo II ou III do 
edital). 

67.  

Kayla Mallu da Silva 
Oliveira Licenciatura em Pedagogia classificado   

68.  

Laira Monique Messias 
Costa 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

69.  

Larissa Quisia Soares 
Pereira Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

70.  

Lauana da Silva Oliveira Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

71.  

Lilian Estefani Lima 
Araujo Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

72.  

Lizandra Gaspar do 
Nascimento Bacharelado em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 



73.  

Luan Henrique Borges 
Costa Licenciatura em Letras Inglês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

74.  

Lucas Castro Cordeiro Licenciatura em Letras Inglês classificado   

75.  

Lucas Gomes Pereira 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

76.  

Luiz Davi Pereira Gomes Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

77.  

Maicon da Silva Rocha Licenciatura em Letras Inglês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

78.  

Mainara Costa de 
Andrade Licenciatura em Pedagogia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

79.  

Maique Coelho da Rocha 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   

80.  

Marcele da Costa Pinho Licenciatura em Letras Inglês classificado   



81.  

Marcos Do Amaral 
Cavalcante Licenciatura em Pedagogia classificado   

82.  

Maria Aparecida Costa 
Dos Santos Licenciatura em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

83.  

Maria Aparecida Lima de 
Menezes Bacharelado em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

84.  

Maria da Glória Batista 
da Silva Bacharelado em Engenharia Florestal classificado   

85.  

Maria Daiane Oliveira 
Alves Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

86.  

Maria Erika Souza 
Marques Licenciatura em Letras Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

87.  

Maria Francisca De Lima 
Araujo Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

88.  

Maria Francisca Dias 
Silva Licenciatura em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 



89.  

Maria Katrine Amorim 
Brasil Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

90.  

Maria Luiza Andrade 
Pereira Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

91.  

Maria Oliveira Bandeira Licenciatura em Pedagogia classificado   

92.  

Maria Tamiris Da Silva 
Souza Licenciatura em Letras Português classificado   

93.  

Maria Veronica Dantas 
da Costa Licenciatura em Pedagogia classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

94.  

Marta da Cruz Oliveira Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

95.  

Millena Araujo Calista Bacharelado em Enfermagem classificado   

96.  

Mirian Soares De Amorim 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   

97.  

Naila Cauana Souza 
Negreiros Bacharelado em Enfermagem classificado   



98.  

Natacha Silva da Mota Bacharelado em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

99.  

Neilson Sampaio da Silva Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

100.  

Patricia da Gloria Santos 
da Costa Bacharelado em Enfermagem classificado   

101.  

Paulo Lourenco da Silva Bacharelado em Engenharia Florestal classificado   

102.  

Raimunda Nonata 
Marcelino da Silva Licenciatura em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

103.  

Rene Morais de Abreu Bacharelado em Enfermagem classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

104.  

Rivando Diniz Da Silva 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado   

105.  

Rogério dos Santos Girão Bacharelado em Enfermagem classificado   

106.  

Samile de Souza Oliveira Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   



107.  

Sandreina Maria Lima de 
Oliveira Licenciatura em Letras Inglês classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

108.  

Sarah Lopes Maia Bacharelado em Ciências Biológicas classificado   

109.  

Sara Maia Almeida Licenciatura em Letras Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

110.  

Sávio Rebouças de 
Souza Licenciatura em Letras Espanhol classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

111.  

Simone Lima do Amaral Licenciatura em Letras Espanhol classificado   

112.  

Sonaia Nascimento Silva Bacharelado em Direito classificado   

113.  

Talita Santana dos 
Santos Bacharelado em Engenharia Florestal classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

114.  

Tamires Moreira de 
Menezes Licenciatura em Letras Espanhol classificado   



115.  

Thainan mesquita da 
silva Bacharelado em Enfermagem classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

116.  

Thaís Mota da Silva Bacharelado em Ciências Biológicas classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

117.  

Thais Tacila Martins 
Costa Licenciatura em Ciências Biológicas classificado   

118.  

Tiago Alves da Silva Licenciatura em Letras Português classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

119.  

Tiago Da Costa Santana Bacharelado em Enfermagem classificado   

120.  

Vanderlandia Do 
Nascimento Furtado Bacharelado em Engenharia Florestal classificado   

121.  

Vicente Lima Negreiros Bacharelado em Enfermagem classificado   

122.  

Vinicius Pereira Lima Bacharelado em Enfermagem classificado   

123.  

Viviane Morais de Abreu Licenciatura em Pedagogia classificado   



124.  

Wilber Fonseca Ribeiro 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica classificado 

Estudante ativo no Auxilio Alimentação Emergencial (será 
automaticamente desligada do auxílio, caso assine o 
termo do pró-estudo, e terá o valor do AAE deduzido de 
sua bolsa pró-estudo do mês de novembro, uma vez que o 
pagamento do Aee do mês de novembro já foi solicitado) 

125.  

Wilker Melo Marques Licenciatura em Letras Inglês classificado   

126.  

Amanda Barros do 
Nascimento Bacharelado em Engenharia Florestal Desclassificado Não entregou a documentação 

127.  

Charles Ferreira 
Fernandes Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 

128.  

David Gabriel Araujo de 
Oliveira Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 

129.  

Elaine Nogueira da Silva Licenciatura em Letras Português Desclassificado Não entregou a documentação 

130.  

Elineide Lima Bezerra Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

131.  

Eliton da Silva 
Nascimento Licenciatura em Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

132.  

Ellen Maria Guedes 
Correia Bacharelado em Direito Desclassificado Não entregou a documentação 

133.  

Elton da Silva 
Nascimento Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 

134.  

Eva Claudia Santos 
Moreira Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

135.  

Felipe Dias de Amorim Licenciatura em Letras Inglês Desclassificado Não entregou a documentação 

136.  

Fernando Freitas da Silva Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 



137.  

Francisca Ruthialy do 
Nascimento Lima Bacharelado em Enfermagem Desclassificado Não entregou a documentação 

138.  

Geissa Simeria Sena 
Rocha Licenciatura em Letras Português Desclassificado Não entregou a documentação 

139.  

Hayane Nunes da Silva Bacharelado em Direito Desclassificado Não entregou a documentação 

140.  

Heloisa dos Santos de 
Oliveira Licenciatura em Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

141.  

Iara Augusta de Souza 
Rocha Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

142.  

Jaelisson Nascimento da 
Silva Licenciatura em Letras Português Desclassificado Não entregou a documentação 

143.  

Kessila Fernanda dos 
Santos Barros Licenciatura em Letras Inglês Desclassificado Não entregou a documentação 

144.  

Laila Silva de Azevedo Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 

145.  

Manuela Ramalho da 
Silva Licenciatura em Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 

146.  

Maria Alvalene Maciel 
Bezerra Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

147.  

Maria de Fatima de 
Araujo Souza Bacharelado em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 

148.  

Maria Eduarda Ferreira 
da Silva Licenciatura em Pedagogia Desclassificado Não entregou a documentação 



149.  

Maria Raniele Santos de 
Souza Licenciatura em Letras Português classificado 

Aluno vinculada no auxílio alimentação emergencial e 
bolsa de extensão, sendo necessário optar entre as bolsas 
e o auxílio no ato da assinatura do termo. Caso a aluna 
escolha ficar com a bolsa pró-estudo, ao assinar o termo 
de compromisso será desligada automaticamente do 
auxílio alimentação emergencial e terá o valor do auxílio 
Alimentação Emergencial descontado em sua bolsa pró-
estudo do mês de novembro, uma vez que o pagamento 
do mês de novembro do AEE já foi solicitado.                                
Deverá apresentar comprovante de desligamento da bolsa 
de extensão. ( não será cadastrada no bolsa pró-estudo 
caso não se desligue das demais bolsas da Ufac, visto que 
os editais da Proaes impedem acúmulos de bolsas.) 

150.  

Matheus Nery Pereira Bacharelado em Engenharia Florestal Desclassificado Não entregou a documentação 

151.  

Nilo Freitas da Silva Bacharelado em Engenharia Florestal Desclassificado Não entregou a documentação 

152.  

Railene Bezerra Oliveira Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 

153.  

Sabrina de Oliveira Brito Bacharelado em Direito Desclassificado Não entregou a documentação 

154.  

Tacila da Silva Gomes Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado Não entregou a documentação 

155.  

Thais Cristina Alencar da 
Silva Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Não entregou a documentação 

156.  

Welington da Rocha Cruz 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado Não entregou a documentação 

157.  

Adamor Cordeiro Batista Licenciatura em Letras Português Desclassificado 
Item 4.9 -  ativo na bolsa REUNI e auxílio alimentação 
emergencial. 



158.  

Alex William da Rocha 
Melo Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Item 4.9 - ativo no auxílio alimentação emergencial (aluno 
terá que optar entre a bolsa e o auxílio no ato da 
assinatura do termo de compromisso).  
 
Não anexou declaração assinada da parte cedente ou 
termo de audiência, onde conste o valor da pensão 
recebida. 
 
Aluno precisa justificar o recebimento mensal da 
Secretária de Estado da Fazenda que consta nos extratos. 
Justificar ainda porque a fatura de energia está em nome 
de Alexsandra Correia da Rocha, e porque não informou a 
mesma no grupo familiar. 

159.  

Aline Maia Paiva Bacharelado em Ciências Biológicas Desclassificado 

Não anexou extratos bancários dos 02 últimos meses e 
contracheques dos meses de agosto e setembro de 
Geane. 
 
Cópia da página 07 da carteira de trabalho de Jaine Maia. 

160.  

Amanda Rogerio Coelho Bacharelado em Enfermagem Desclassificado 

Não anexou a pagina de contrato da carteira de trabalho 
digital de Amanda. 
 
Não anexou cópia dos contracheques dos meses de 
agosto e setembro legível de Simone. 

161.  

Ana Alice Andrade 
Rodrigues Bacharelado em Enfermagem Desclassificado 

Não anexou declaração de desemprego (anexo II do 
edital)  de Ana Alice. 
 
Cópia dos extratos bancários com identificação e 
contracheques dos meses de agosto e setembro legível de 
Maria Fabiana. 
 
Declaração de desemprego e extratos bancários com 
identificação de Ester. 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo sem a identificação do titular da conta. 

162.  

Antonia Carine Lima 
Carneiro Licenciatura em Pedagogia Desclassificado 

Não anexou cópia do contracheque do mês de setembro 
de Maria Conceição. 
 
Apresentar comprovante de abertura de conta bancária de 
Antonia Carine, pois o extrato apresentado está em nome 
de Antônia L. Carneiro. O que não comprova que a conta é 
da aluna. 

163.  

Beatriz Araujo Mendes 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Item 4.9 do edital - Aluna já está ativa na Bolsa Pró-
estudo. 



164.  

Bruna Ariane de Andrade 
Rocha Licenciatura em Letras Inglês Desclassificado 

Item 4.9 - ativa no auxílio alimentação emergencial (aluna 
terá que optar entre a bolsa e o auxílio no ato da 
assinatura do termo de compromisso). 
 
Não anexou cópia da certidão de nascimento ou carteira 
de identidade de Heloisa. 
 
Cópia dos extratos bancários dos 02 últimos meses de 
José, caso o mesmo não possua conta bancária, anexar 
declaração de ausência de conta (anexo IV do edital). 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo sem o nome do titular da conta. 

165.  

Bruna Dantas de Assis Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado 

Não anexou documentação de Maria Silva Dantas e Maria 
Fabiana, sendo que estas também fazem parte do grupo 
familiar, conforme consta na folha resumo do Cadúnico. 
 
Justificar porque a fatura de energia está em nome de 
Maria Silva e porque a mesma não foi informada no 
questionário da inscrição. 

166.  

Claudio Roney Silva de 
Souza Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Não anexou declaração de que não possui vinculo com 
outra instituição de ensino (anexo V) de Claudio Roney. 

167.  

Daniel Miranda Dos 
Santos Bacharelado em Engenharia Florestal Desclassificado 

Item 4.7 do edital- aluno ativo no auxílio pró-ciência. Item 
9.5 do edital - deixou de anexar mais de 05 documentos. 
Não anexou cópia dos extratos dos meses de agosto e 
setembro e cópia da carteira de trabalho de Misael; Cópia 
do CPF, carteira de identidade e carteira de trabalho de 
Giovane; Cópia do contracheques ou extratos de 
aposentadoria de Josino; Cópia dos extratos bancários 
dos meses de agosto e setembro, paginas 07 e 08 da 
carteira de trabalho, e declaração de autônomo/informal 
(anexo III do edital) de Daniel, sendo que o aluno informou 
no ato da inscrição que realiza trabalho como motorista, 
inclusive incluiu uma renda desse serviço. 

168.  

Denise silva moura Bacharelado em Engenharia Florestal Desclassificado Itens 4.2 e 4. 3 do edital. 



169.  

Elissandro Sereno da 
Silva Kaxinawa Licenciatura em Letras Português Desclassificado 

Não anexou extratos bancários do mês de setembro de 
Iranir Cerqueira. 
 
Não anexou cópia da fatura de energia do mês de 
setembro. 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo sem o nome do titular da conta. 

170.  

Elita Camile Franca do 
Nascimento Bacharelado em Ciências Biológicas Desclassificado Item 4.2 do edital. 

171.  

Emily Santos da Silva Bacharelado em Ciências Biológicas Desclassificado Item 9.5 do edital. 

172.  

Erica Costa de Andrade Licenciatura em Pedagogia Desclassificado Aluna já está vinculada a bolsa Pró-estudo. 

173.  

Estefane da Costa 
Barrozo Licenciatura em Letras Português Desclassificado 

Não anexou extratos bancários contendo o nome do titular 
da conta de Estefane e Antonia Nilzante. Sendo, que os 
extratos que foram enviados são prints sem constar os 
nomes dos titulares da conta. 

174.  

Felipe de Souza Diniz 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Não anexou extratos bancários dos 02 últimos meses com 
identificação de Felipe.  
 
Justificar porque a fatura de energia está em nome de 
Nargila Maria de Souza Tavares, e porque a mesma não 
foi informada no grupo familiar. Explicar ainda porque as 
crianças Luísa Pereira Silva e Bernardo Cândido Pereira, 
não residem com os pais, e se a família possui a guarda 
judicial para acolher as crianças.  
 
Observação: Não será aceito extratos bancários de 
aplicativo sem o nome do titular da conta e dados 
bancários. 



175.  

Gabriela Do Nascimento 
Souza 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Item 4.9 - aluna vinculada na Bolsa PET.  
 
Não anexou cópia dos extratos bancários dos 02 últimos 
meses de Gabriela, Tamires e Rubens.  
 
Caso Tamires não possua conta bancária, somente a do 
recebimento do bolsa família, e esta conta não consiga 
emitir extratos bancários, anexar declaração de ausência 
de conta bancária (anexo IV do edital). 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo que não possua o nome do titular da conta. 

176.  

Gabriely Cresthiny Rocha 
de Oliveira Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado Item 4.3 do edital da bolsa pró-estudo. 

177.  

Gerri Alessandro 
Nascimento da Silva 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Não anexou cópia da Carteira de trabalho, nas páginas de 
identificação (frente e verso), página do contrato de 
trabalho (último registro de emprego) e página 
subsequente em branco. Caso não haja registros, 
comprovar com as 2 (duas) primeiras páginas de contrato 
de trabalho em branco de Gerri Alessandro, caso o aluno 
não possua o documento, anexar declaração informando 
que não possui carteira de trabalho. 

178.  

Iara Taiane Pereira de 
Souza Bacharelado em Ciências Biológicas Desclassificado Itens 4.2 e 4.3 do edital. 



179.  

Italo Ricardo Santana de 
Andrade Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado 

Item 9.5 do edital - aluno deixou de entregar mais de 05 
documentos. 
 
Não anexou contracheque do mês de setembro e extratos 
bancários dos 02 últimos meses de Maria Lucia. 
 
Cópia da carteira de trabalho, declaração de 
autônomo/informal (anexo III do edital)de José Egnon, 
sendo que o mesmo informou na declaração de 
desemprego que realiza "trabalho extras".  
 
Não anexou declaração de desemprego (anexo II do 
edital), cópia da carteira de trabalho, e extratos bancários 
dos 02 últimos meses de Lilian. 
 
Não anexou cópia da carteira de trabalho, extratos 
bancários, declaração de desemprego, declaração de que 
não possui vinculo com outra instituição (anexo V do 
edital) de Italo Ricardo. 

180.  

Jayne Eduarda de Souza 
Silva Bacharelado em Ciências Biológicas Desclassificado 

Não anexou cópia dos contracheques dos meses de 
agosto e setembro de Jailsa.  
 
Cópia da Carteira de trabalho, nas páginas de 
identificação (frente e verso), página do contrato de 
trabalho (último registro de emprego) e página 
subsequente em branco de Francisco João e Jayne 
Eduarda. 
 
Cópia dos contracheques dos meses de agosto e 
setembro, e extrato bancário de outubro de José Eduardo, 
sendo que o edital pede extratos dos 02 últimos meses. 

181.  

Jesildo Nascimento 
Barbosa Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Item 4.1 do edital - aluno não está matriculado no primeiro 
semestre de 2020. 

182.  

Joana Nogueira Cruz 
Fontes Licenciatura em História Desclassificado Itens 4.1 e 4.1.1 do edital. 

183.  

Joas de Lima Cavalcante Licenciatura em Letras Português Desclassificado 

Não anexou contracheques dos meses de agosto e 
setembro de Jobson. Também não anexou Cópia dos 
extratos bancários dos 02 últimos meses de Joas. 

184.  

Jose Francisco Souza 
Silva Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Não anexou cópia da página 07 da carteira de trabalho de 
Geneses. 



185.  

Juliana da Silva Gomes Licenciatura em Pedagogia Desclassificado 

Aluna terá que anexar todas as declarações novamente 
devidamente preenchida e assinada por ela e os membros 
da família. 
 
Observação: não será aceito declarações sem constar a 
assinatura de próprio punho dos declarantes. 

186.  

Kelly da Silva Gaspar Licenciatura em Letras Português Desclassificado 

Item 4.9 do edital - aluna vinculada no auxílio alimentação 
emergencial, sendo necessário optar entre a bolsa e o 
auxílio no ato da assinatura do termo de compromisso. 
 
Não anexou cópia da Carteira de trabalho, nas páginas de 
identificação (frente e verso), página do contrato de 
trabalho (último registro de emprego) e página 
subsequente em branco de Maria Viviane.  
 
Cópia da página 07 da carteira de trabalho de Kelly. 

187.  

Lais Ferreira da Silva Bacharelado em Ciências Biológicas Desclassificado 

Item 4.9 do edital - aluna vinculada no auxílio alimentação 
emergencial, sendo necessário optar entre a bolsa e o 
auxílio no ato da assinatura do termo de compromisso. 
 
Não anexou extrato do mês de setembro de Lais Ferreira. 
 
Divergência de informações - aluna precisa Justificar 
porque não informou a genitora Roseli dos santos Ferreira 
na composição familiar, sendo que no edital 01/2020 da 
bolsa pró-estudo a mãe foi informada, e nesse não.  
 
Observação: Conforme o item 16.9. do edital - As 
informações prestadas pelos estudantes candidatos ou 
bolsistas ficarão, em caso de falsidade ideológica, sujeitas 
as responsabilizações do Código Penal Brasileiro, 
Decreto-Lei nº 2848/1940, art. 299; 

188.  

Lauana Reis Moura Licenciatura em Pedagogia Desclassificado 

Não anexou cópia do contracheque do mês de setembro 
de José Francisco. 
 
Justificar porque a genitora Luzimar Barbosa dos Reis, 
não foi informada na composição familiar. 

189.  

Leandra Lima do 
Nascimento Licenciatura em Pedagogia Desclassificado Item 4.9 do edital - aluno vinculada a bolsa REUNI. 



190.  

Livia Rocha Cameli 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Não anexou extrato do mês de outubro de Livia. 
 
Não anexou extrato bancário de outubro e contracheque 
de aposentadoria e/ou pensionista de Maria Angela. 
Anexar ainda comprovante de recebimento do bolsa 
família e folha resulto do Cadastro Único - Cadúnico, para 
confirmar se Livia realmente faz parte do grupo familiar. 
 
Aluna informou no item 4 do questionário da inscrição que 
Depende financeiramente da renda dos pais, sendo 
necessário ter apresentado documentação dos pais, 
conforme consta no anexo I do edital que explica sobre 
grupo familiar. 

191.  

Lucas da Costa Leite 
Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Não anexou cópia da Carteira de trabalho, nas páginas de 
identificação (frente e verso), página do contrato de 
trabalho (último registro de emprego) e página 
subsequente em branco, declaração de desemprego 
(anexo II do edital), declaração de que não possui vinculo 
com outra instituição de ensino (anexo V) de Lucas. Caso 
Lucas não possua carteira de trabalho, anexar declaração 
informando que não possui o documento. Cópia do extrato 
bancário do mês de setembro de José Mauro, sendo que o 
edital pede extratos bancários dos 02 últimos meses. 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo que não possua o nome do titular da conta. 

192.  

Lucas Lucena da Silva Bacharelado em Direito Desclassificado 

Não anexou extrato bancário do mês de outubro, cópia 
das páginas 07, 08 e 09 da carteira de trabalho, e 
declaração de autônomo/informal (anexo III do edital). 
Aluno precisa comprovar renda informada no questionário 
da inscrição. 
 
Justificar porque a fatura de energia está em nome de 
Maria Lineide Souza de Oliveira.  
 
Aluno informou na inscrição que o imóvel é cedido pelo 
sogro, mas não informou a cônjuge no grupo familiar. 



193.  

Luiz Henrique Barbosa 
da Silva 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Não anexou declaração de autônomo/informal (anexo III 
do edital) de Luiz Henrique. 
 
Não anexou CPF, carteira de identidade, contracheques e 
extratos bancários dos meses de setembro e outubro de  
Marinez Barreto Barbosa da silva. 

194.  

Maria de Fatima Marinho 
Pereira 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado Aluna já está vinculada a bolsa pró-estudo. 

195.  

Maria de Jesus Chagas 
da Silva Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado 

Aluna terá que anexar novamente todas as declarações 
dela e do grupo familiar devidamente assinada de próprio 
punho pelos declarantes.  
 
Não anexou extratos bancários dos 02 últimos meses de 
Maria de Fátima, foi anexado apenas o comprovante de 
recebimento do beneficio social e faltou anexar os 
extratos, caso Maria de Fátima só possua a conta do bolsa 
família, e esta não seja possível tirar extratos bancários, 
anexar declaração de ausência de conta bancária (anexo 
IV do edital) devidamente preenchida e assinada de 
próprio punho.  
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo sem o nome do titular da conta. 

196.  

Maria Monalizia Hollanda 
Ferreira Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Item 4.9 do edital - aluno vinculada bolsa de Ações 
Extensão Online Universitária.  
 
Não anexou extratos bancários dos 02 últimos meses de 
Maria Monalizia. 

197.  

Maria Ocilene Soriano De 
Oliveira Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Não anexou cópia dos extratos bancários dos meses de 
setembro e outubro, e declaração de que não possui 
vinculo com outra instituição de ensino (anexo V do edital) 
de Maria Ocilene. Aluna enviou o saldo da conta e não os 
extratos, conforme pede no edital.  
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo sem o nome do titular da conta e dados 
bancários. 

198.  

Matheus do Nascimento 
da Silva Bacharelado em Enfermagem Desclassificado 

Item 4.7 - aluno com pendencia no auxílio para 
participação em jogos universitários, sendo necessário 
anexar comprovante de participação no evento.  
 
Não anexou extrato bancário do mês de setembro de 
Pedro. 



199.  

Naiara Reboucas de 
Souza Licenciatura em Letras Português Desclassificado 

Item 4.9 - aluna vinculada a bolsa de extensão e no auxílio 
alimentação emergencial. 
 
Também não anexou cópia da Carteira de trabalho, nas 
páginas de identificação (frente e verso) e declaração de 
renda (anexo II ou III do edital) de Aldenora.  
 
Não anexou  declaração de renda (anexo II ou III do edital) 
de Charley. 

200.  

Nataline Soares da Costa Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 
Não anexou extrato bancário do mês de setembro de 
Jardesson. 

201.  

Omar Vieira Rangel Licenciatura em Letras Inglês Desclassificado 
Não anexou documentação de Francisca Jane Vieira 
Jatobá. 

202.  

Pablo Raveles Cordeiro 
Araujo Licenciatura em Letras Português Desclassificado 

Não anexou cópia das páginas 07 e 08 da carteira de 
trabalho e extratos bancários dos meses de setembro e 
outubro com identificação de Pablo.  
 
Justificar porque a fatura de energia está em nome de 
Janio de Souza Lima, e porque não informou o mesmo no 
grupo familiar.  
 
Justificar também se a mãe reside com a família, caso 
resida, anexar documentação da mesma. 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo sem constar o nome do titular da conta e dados 
bancários. 

203.  

Raimundo Nonato Benitz 
de Souza 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado Itens 4.1 , 4.2 e 4.3 do edital. 

204.  

Regiane Silva Santos Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Não anexou extratos bancários dos meses de setembro e 
outubro de Francisco. Foi enviado saldo da conta, porém o 
edital pede extratos e não saldo.  
 
Cópia do contracheque de setembro e extratos bancários 
dos meses de setembro e outubro de Regiane. 
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo que não possua o nome do titular da conta. 



205.  

Robson Conceicao De 
Sena Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado 

Não anexou cópia da Carteira de trabalho, nas páginas de 
identificação (frente e verso) e página 07 de Robson. 
Aluno precisa justificar transferência recebida 
mensalmente da conta poupança, já que não informou 
renda.  
 
Cópia da Carteira de trabalho, nas páginas de 
identificação (frente e verso), e extratos bancários dos 
meses de setembro e outubro com identificação de Maria 
das Graças.  
 
Observação: não será aceito extratos bancários de 
aplicativo que não possua o nome do titular da conta. 

206.  

Samila Silva da Costa Licenciatura em Letras Espanhol Desclassificado 

Divergência de informações no questionário da inscrição. 
 
Aluna disse que depende de outros no item 4 do 
questionário da inscrição, já no item 7 disse que a pessoa 
que mais contribui com a renda da família é ela mesmo, 
mas não comprovou nenhuma renda. Disse que a renda 
da família é de até 01 salário mínimo e que 03 pessoas 
vivem dessa renda, mas não informou as duas outras 
pessoas. Aluna não comprovou ser independente 
financeiramente, sendo necessário ter informado e 
anexado a documentação das pessoas a qual ela reside, 
conforme anexo I do edital. 

207.  

Tailon Uendel Souza 
Pedroza Bacharelado em Engenharia Florestal Desclassificado 

Justificar porque as crianças Luis Fernando, Ricardo e 
Antônio willyan não residem com os pais. E porque não 
informou a mãe Marta Silva Pedroza na composição 
familiar. 



208.  

Tairis da Silva Chaves Licenciatura em Letras Inglês Desclassificado 

Não anexou comprovante de recebimento do beneficio 
social "Auxílio Emergencial" que informou receber na 
declaração de desemprego, e extratos bancários dos 
meses de setembro e outubro de Tairis. Sendo que foi 
enviado apenas o saldo da conta e não os extratos 
bancários, conforme pede no edital. 
 
Observação: Não será aceito extratos bancários de 
aplicativo que não possua nome do titular da conta.  
 
Caso aluna não comprove a renda, terá que apresentar 
documentação da genitora Raimunda Nonata, tendo em 
vista que não comprovou ser independente 
financeiramente, conforme conta no anexo I do edital. 

209.  

Tatiana Lopes da Silva Licenciatura em Ciências Biológicas Desclassificado Item 4.3 do edital. 

210.  

Vanessa Cristine Melo da 
Costa Licenciatura em Letras Português Desclassificado 

Não anexou extratos bancários dos 02 últimos meses de 
Vanessa Cristine. E extratos bancários dos 02 últimos 
meses de Vanusia. 

211.  

Wesley de Souza Soares Licenciatura em Pedagogia Desclassificado Aluno já está vinculado a bolsa PIBID. 

212.  

Willian Lima do 
Nascimento 

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica Desclassificado 

Não anexou cópia dos extratos bancários dos meses de 
setembro e outubro de Willian.  
 
Justificar porque as filhas Laura Matos e Anna Clara e a 
cônjuge Tamara Matos foram excluídas do grupo familiar, 
sendo que na inscrição do edital 20/2020 as mesmas 
foram inseridas no grupo familiar. 

213.  

Yasmim Silva Ribeiro Licenciatura em Pedagogia Desclassificado 

Não anexou declaração de autônomo/informal (anexo III 
do edital) de Izaquiel. 
 
Não anexou Cópia dos extratos bancários dos 02 últimos 
meses, ou comprovante de abertura de conta bancária 
recente de Yasmim, sendo que aluna precisa ter conta em 
seu nome para recebimento da bolsa. 

214.  

Yasmin Lucena da Silva Licenciatura em Pedagogia Desclassificado 

Não anexou declaração de desemprego (anexo III do 
edital) de Yasmin. 
 
Informar valor recebido de ajuda de familiares, sendo que 
Edson informou que recebe ajuda de familiares. 

 


